Byzoo Sous Vide Turtle
ZAT01 Handleiding

220-240V, 50Hz
1300W

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE
REFERENTIE
Bij het gebruik van elektrische apparatuur dienen de basis veiligheidsinstructies altijd
opgevolgd worden waaronder de volgende:
Lees alle instructies zorgvuldig voor het gebruik van het apparaat.
Raak hete oppervlakken niet aan. Onderdelen van de circulator, het water en de
zakken met voeding worden heet tijdens gebruik. Gebruik ovenwanten om vast te
houden en een tang om de zakken voorzichtig uit de pan te halen.
Bescherm u tegen elektrische schok: Zorg dat de stekker, het netsnoer of de
gehele unit niet in contact komt met water of andere vloeistoffen. Gebruik geen
verlengsnoer en gebruik alleen een geaard stopcontact.
Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Bij gebruik in de buurt
van kinderen dient er te allen tijde een volwassene aanwezig te zijn en het apparaat
moet buiten het bereik van de kinderen blijven.
Houd het apparaat en netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken, warme
ovens of kookplaten. Gebruik het apparaat alleen op een droge stabiele ondergrond
zoals een tafel, keukenaanrecht en houd u het uit de buurt van bewegende delen.
Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt of voordat u
het schoonmaakt. Laat de machine geheel afkoelen voordat u het in elkaar zet of uit
elkaar haalt. Dompelt het apparaat niet onder in water of andere vloeistof om schade,
persoonlijk letsel en elektrische schok te voorkomen.
Gebruik het apparaat niet buiten. Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik
binnen.
Breng zelf nooit veranderingen aan het apparaat aan en gebruik geen enkele
accessoire of onderdeel dat niet door de fabrikant geadviseerd wordt. Gebruik
hiervan kan brand, elektrische schok, schade of letsel veroorzaken.
Gebruik het apparaat alleen waarvoor het geschikt is, zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing. Deze circulator is bedoeld voor het bereiden van vacuüm
verpakt voedsel.

Gebruik het apparaat niet als het gevallen, gestoten of op andere wijze
beschadigd is. Gebruik dit apparaat niet als de stekker of het netsnoer 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 ter beoordeling, reparatie of aanpassing.
Laat het snoer niet over de rand van de tafel of aanrecht hangen of in aanraking
komen met hete oppervlakken.
Gebruik het apparaat alleen in water. Zorg dat het water tussen het aangegeven
“Min” and “Max” niveau blijft.
Houd het apparaat droog. Gebruik het apparaat alleen als het water niveau tussen
het aangegeven “Min” and “Max” niveau is. Alleen het verwarmingselement en
waterpomp gedeelte mogen onder water zijn. Dompel nooit het hele apparaat, het
snoer of de stekker onder water. Mocht een onderdeel toch onder water komen, haal
direct de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw verkoper.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst, schoonmaakt
en als u het apparaat niet gebruikt. Laat de Turtle eerst afkoelen voordat u deze optilt
of opbergt.
Het water kan zeer heet worden. Het is belangrijk om uw aanrecht te beschermen
om schade te voorkomen. Gebruik een tang om de zakken met voeding uit de pan te
halen. Het is belangrijk extra voorzichtig te zijn bij het verplaatsen van pannen met
heet water.
Dek het waterbad af. U kunt energie besparen door het waterbad of pan af te dekken.
Het apparaat mag niet geheel of gedeeltelijk afgedekt worden.
Het apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen met een beperkte
motoriek, beperkte capaciteiten of gebrek aan ervaring met keukenapparatuur.

BEDIEN UW APPARAAT
1 Vul de pan/bak met water.
Vul de pan met water en maak gebruik van de indicator van het waterniveau op
de turtle. Het waterniveau moet tussen MIN

en MAX

niveau

zijn zoals aangegeven op de voorkant van de turtle. Het water niveau zal stijgen
als u de zakken met voeding in de bak doet, dus is het belangrijk de pan niet te
vol met water te vullen.
TIP: Als de temperatuur van het water stijgt, zal het water verdampen De turtle is
uitgerust met een alarm, dat laag water niveau signaleert. Zodra het water onder
het MIN symbool komt, zal de turtle automatisch uitschakelen.
Water niveau tussen max en min

2 Druk op het LED display van het apparaat.
Druk meer dan 5 seconden op de power knop

op het scherm. De eerste

regel van het display toont de ingestelde water temperatuur, de tweede regel de
werkelijke water temperatuur. De derde regel toont de ingestelde tijd en werk tijd.
Druk twee seconden tegelijkertijd op de knoppen

en

om te wisselen

tussen °C en °F.

Druk één keer op

om de uren en twee keer om de minuten in te stellen.

Zodra de uren knipperen op het display, kunt u de knop

draaien om het

aan te passen. U kunt de temperatuur altijd aanpassen, behalve als de tijd op het
display knippert terwijl het wordt aangepast.
Celsius of Fahrenheit: Selecteer °C of °F voor de temperatuur.

power en start knop

set knop

3 Draai de knop om de tijd en temperatuur in te stellen.

Draai omhoog

om de temperatuur en tijd te verhogen en omlaag om te

verlagen. De ingestelde temperatuur en tijd past aan terwijl u draait. De maximum
in te stellen temperatuur is 95°C of 203 °F en de tijd 00:00 tot 59:59.

Knop om temperatuur aan te passen.

4 Kook uw voeding.
Druk één keer op de power knop om het verwarmen en circuleren van het water
te starten. Doe de vacuümverpakte voeding in de pan zodra het water de
ingestelde temperatuur bereikt heeft.
5

Als het water de ingestelde temperatuur bereikt heeft.
Het apparaat maakt een piepend geluid om aan te geven, dat de voeding in de
pan gedaan kan worden. U dient twee seconden op de “SET” knop te drukken om
het geluid te laten stoppen. U kunt de tijd instellen en dat wordt na een minuut
zichtbaar op het display.

6

Als u klaar bent met koken.
Zodra de timer de ingestelde tijd bereikt, zal het apparaat ook een piepend geluid
maken om aan te geven, dat de voeding eruit gehaald kan worden.

7

Zet het apparaat uit.
Het apparaat dient geheel uitgezet te worden zodra het eten klaar is en als het
niet gebruikt wordt. Druk vijf seconden op de power knop om het apparaat uit te
zetten. Haal de stekker uit het stopcontact.

ONDERHOUD & SCHOONMAAK
Bij regelmatig gebruik is het noodzakelijk het apparaat elke maand te ontkalken
of in gebieden met hard water:
Doe het apparaat in een bak of pan en vul deze met water tot het aangegeven “MAX”
niveau.
Stel de temperatuur van het apparaat in op 70°C.
Voeg ongeveer 5 g baking soda of wat schoonmaakazijn toe
Laat het water 20 minuten circuleren nadat de temperatuur van 70°C is bereikt.
Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Laat het apparaat afkoelen, spoel de onderkant af en maak goed droog voor het
opbergen.
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistof om deze te
reinigen of af te spoelen.
Gebruik nooit schuurmiddelen of chemicaliën om uw sous vide te reinigen.
Reinig de sous vide nooit in vaatwasser.

PROBLEMEN OPLOSSEN
MOGELIJKE PROBLEMEN EN EENVOUDIGE OPLOSSINGEN
Het apparaat gaat niet aan
(1) Zorg dat de stekker goed in het stopcontact gestoken is en dat het stopcontact
werkt.
(2) Controleer het netsnoer op beschadigingen. Gebruik de machine niet als het de
stekker of het snoer beschadigd is.
(3) Zorg dat de power knop is aangezet. Het LED display toont de noodzakelijke
informatie.
Het LED display toont error code E05
Indien het waterniveau in de bak/pan voor en tijdens het koken lager is dan het MIN
level, dan zal de machine stoppen, een piep geven en op het LED display staat error
code E05. Doe het apparaat geheel uit en zorg dat er voldoende water in de bak/pan
is. Herstart het apparaat.
Het LED display toont error code E02
De digitale thermostaat is defect. Neem contact op met uw verkoper.

