Byzoo Sous Vide Hippo
handleiding

220-240V, 50Hz
800W

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE
REFERENTIE
1 Lees alle instructies zorgvuldig voor het gebruik van de machine.
2 Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik de handvatten of knoppen. Het deksel
en de dekselhandvatten kunnen heet worden tijdens het koken. Het gebruik van een
ovenwant wordt aangeraden.
3 Bescherm u tegen elektrische schok. Zorg dat de stekker, het snoer of sous vide
cooking unit niet in contact komen met water of andere vloeistoffen.
4 Dit apparaat is niet geschikt om door kinderen gebruikt te worden. Indien u hiervan
gebruik wilt maken van het apparaat in de buurt van kinderen, dient er te allen tijde
een volwassene aanwezig te zijn en het apparaat moet buiten het bereik van kinderen
blijven.
5 Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van hete oppervlakken, warme ovens
etc. Gebruik het apparaat alleen op een droge stabiele ondergrond zoals een tafel,
keukenaanrecht en houd het uit de buurt van bewegende delen.
6 Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt of voordat u het
schoonmaakt. Laat de machine geheel afkoelen voordat u er onderdelen in doet of uit
haalt of voordat u het waterbad leegt. Dompel dit apparaat niet onder in water of
andere vloeistof.
7 De Sous Vide Cooker is alleen geschikt voor gebruik binnen, niet buiten.
8

Breng nooit zelf veranderingen aan aan het apparaat en gebruik geen enkel
accessoire of onderdeel dat niet door de fabrikant geadviseerd wordt. Dit kan
brand, elektrische schok of letsel veroorzaken.

9

Gebruik het apparaat alleen waar het voor geschikt is, zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing.

10 Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, gestoten of als het op andere wijze
beschadigd is. Gebruik de machine niet als het netsnoer of de stekker beschadigd
is of als het op één of andere manier niet goed functioneert. Neem contact op met
uw verkoper zodat het apparaat geretourneerd kan worden naar de technische
dienst van de fabrikant. De technische dienst zal alles nakijken, repareren of
aanpassen indien noodzakelijk.

11 Gebruik het apparaat niet indien er niet voldoende water in het waterbad zit. Het
water moet de onderkant van het RVS rek volledig bedekken en het niveau FILL
bereiken, dat op de zijkant gemarkeerd is.
12 Zorg dat het waterbad niet te vol gevuld is met water; zorg dat er voldoende plaats
is om de zakken met voeding toe te voegen. Het water mag gevuld met voeding
niet boven het MAX niveau uitkomen, maar de zakken met voeding dienen wel
geheel ondergedompeld te zijn.
13 Extreme voorzichtigheid moet in acht genomen worden indien een apparaat met
heet water of andere hete vloeistoffen verplaatst wordt. Dit geldt ook voor de sous
vide. We adviseren om het water geheel af te laten koelen voordat u het waterbad
leegt.
14 Verwijder voorzichtig het deksel als het apparaat heet is. Tijdens het koken zal
heet condens op het deksel komen. Gebruik ovenwanten om het deksel te
verwijderen en leeg het water van het deksel voorzichtig in het waterbad.
15 Om het apparaat uit te zetten drukt u op de START/STOP knop en zet u de
machine uit. Daarna dient de stekker uit het stopcontact gehaald te worden.
16 Het apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen met een beperkte
motoriek, beperkte capaciteiten of gebrek aan ervaring met keukenapparatuur.

KEN UW APPARAAT

A. Kunststof deksel
Zal stoom op komen tijdens het kookproces..
B. Doorzichtig glazen venster
U kunt de inhoud van het waterbad duidelijk zien.
C. Controle paneel en PID regelaar
D. LCD display scherm / LCD displayer
E. Deksel handvatten
F. Zijhandvatten
Asymetrisch geproportioneerd om eenvoudig het waterbad te kunnen legen.
G. Duurzame RVS body

H. MIN level voor het water in het waterbad
I.

MAX level voor het water in het waterbad

J. Buidelrek
Hier zet u de gevacumeerde maaltijdzakken verticaal in het waterbad voor gelijkmatig
koken.

“ TIME ”: Knop Tijd instellen, bereik van 0~24 uur. Indien het apparaat op stand-by
staat, druk eenmaal om de tijd in uren in te stellen en nog een keer voor het instellen
van de minuten.
“ Temp ”: Knop Temperatuur instellen, bereik van 0~99℃. Indien het apparaat op
stand-by staat, druk eenmaal om de temperatuur in te stellen in graden Celsius en
nog een keer om in te stellen in graden Fahrenheit.
“ +/- ”: Verhogen of verlagen van tijd of temperatuur.
“ START / STOP ”: Start en Stop knop. Druk eenmaal om het kookproces te starten
en nogmaals om het proces te stoppen.
BEDIEN UW APPARAAT
1 Zorg ervoor dat het waterbad gevuld is voordat u het apparaat gaat gebruiken. Het
water mag niet boven het MAX niveau en niet onder het MIN niveau komen. Indien er
geen of te weinig water (onder MIN) in het waterbad is, dan zal de machine niet
werken en verschijnt de error code E04 op het LCD display.
2 Steek op correcte wijze de stekker van het netsnoer in de achterkant van het
apparaat. Daarna kunt u de andere stekker in het stopcontact doen. Indien het
allemaal goed is aangesloten, zal het display verlicht worden.

3 Plaats de gevacumeerde maaltijd zakken in het buidelrek en zet het rek in het
waterbad.
4 Stel met behulp van de betreffende knoppen de tijd en temperatuur in.
5 Druk op de “start” knop en de machine begint te werken. Op het display wordt het
verwarmen van het water en de water circulatie aangegeven.
6 De machine zal niet automatisch uitschakelen indien de ingestelde tijd verstreken
is. Het apparaat zal nog een uur na het verstrijken van de tijd door gaan. Er zal elke
minuut een “piep” te horen zijn, behalve als u de “Stop” knop indrukt en hiermee de
machine uitschakelt.
7

Zodra de ingestelde temperatuur bereikt is, stopt de machine met verwarmen en
het verwarmicoon op het display verdwijnt. Indien de ingestelde tijd nog niet
bereikt is en de temperatuur van het water in het waterbad wordt lager dan
ingesteld, dan zal de cooker weer verwarmen en verschijnt het verwarmicoon
weer op het display.

8 Indien de temperatuur 85℃ bereikt, zal de pomp uitschakelen en het water niet
meer circuleren.

WAARSCHUWING
1 Indien de pomp een licht geluid maakt indien u de machine start, komt dit omdat
het water in het waterbad begint te circuleren. Wacht 5~10 seconden en het geluid zal
verdwijnen.
2 Indien u waterbad met water vult, dient u er op te letten dat het water tussen het
MIN en MAX niveau blijft.
3 Deze cooker is niet geschikt om voedsel direct te koken. Voeding dient
gevacumeerd te worden, voordat u het in het waterbad doet.
4 Indien de zak scheurt of lekt tijdens het koken, dient u deze uit het waterbad te
halen, het waterbad te reinigen en dan opnieuw het voedsel te vacumeren. U kunt
dan opnieuw beginnen met koken.
5 Indien de cooker een abnormaal geluid maakt tijdens het koken, dan kan dit
veroorzaakt worden door vuildeeltjes die in de pomp getrokken worden. U dient in dit
geval de machine direct uit te zetten, te reinigen en dan opnieuw te starten.

6

Na gebruik, dient u na het aflaten koelen van het water het waterbad te legen.

ONDERHOUD & SCHOONMAAK
1 Laat het water na gebruik niet in het waterbad achter. Laat het water afkoelen.
Verwijder het rek en gebruik de handvatten om het water eenvoudig in de gootsteen
te gieten.
2 Droog de binnenkant met een zachte schone doek af.
3 Indien er vuildeeltjes etc. in de pomp gezogen worden, dan is het noodzakelijk om
de pomp te reinigen. Zorg dat de stekker uit het stopcontact gehaald is en de machine
is afgekoeld. Leeg het waterbad en verwijder het roostertje door de twee schroeven
met een schroevendraaier eruit te halen. Doe schoon water in het waterbad (voeg
afwasmiddel toe indien noodzakelijk) en zet de machine aan. De water circulatie zorgt
ervoor dat vuildeeltjes langzaam uit de pomp komen. Zodra de machine goed
gereinigd is, stop de machine, doe de stekker uit het stopcontact en verwijder het
water uit het waterbad. Droog de machine goed af en zet het roostertje weer terug en
schroef het vast.
4 Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistof om deze te reinigen
of af te spoelen.
5 Gebruik nooit schuurmiddelen of chemicaliën om uw sous vide te reinigen.
6 Reinig de sous vide nooit in de vaatwasser.
PROBLEMEN OPLOSSEN
MOGELIJKE PROBLEMEN EN EENVOUDIGE OPLOSSINGEN
1 Machine start niet
(1) Zorg dat de stekkers goed in het apparaat en het stopcontact gestoken zijn en
dat het stopcontact werkt.
(2) Zorg dat de START/STOP knop goed is ingedrukt. Indien de machine niet goed
werkt, probeer opnieuw met uw vinger op een andere plaats.
2 Machine piept tijdens het kookproces
Als het water in het waterbad lager is dan het MIN niveau voor of tijdens het
kookproces, dan zal de machine een piep geluid laten horen en zal het LCD display
de foutmelding E04 aangeven. Als dit het geval is, controleer dan of er voldoende
water in het waterbad is.

3 De temperatuur blijft niet constant
(1) Controleer of er voldoende water in de unit is, minimaal tot de MIN lijn aan de
zijkant van de waterbak.
(2) Controleer of er geen maaltijdzakken op de bodem liggen, waardoor diverse
gaatjes van het roostertje verstopt zijn of de circulatie niet goed werkt.
4 Het LCD display is uit en gaat niet meer aan
(1) Controleer of er water in de unit is. Indien het apparaat per ongeluk aangezet is
zonder water, dan is het belangrijk dat de machine meteen uitgezet wordt en de
stekker uit het stopcontact gehaald wordt. Laat de machine helemaal afkoelen en
gebruik daarna de machine weer volgens de gebruiksaanwijzing.
(2) Zorg dat beide stekkers goed ingeplugd zijn in de machine en in het stopcontact.

