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Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.
Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo 
škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Bezpečnostné pokyny
• Nedotýkajte sa horúcich povrchov alebo horúcej vody. Používajte ovládacie prvky.
• Používajte zariadenie výlučne na prípravu vákuovaných potravín.
• Neponárajte celé zariadenie do vody alebo inej tekutiny. Vyhnete sa tak úrazu 
elektrickým prúdom.
• Ak sú pri používaní zariadenia v blízkosti deti, je nevyhnutný prísny dohľad v ich 
blízkosti.
• Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením.
• Odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky, keď ho nepoužívate aj pred čistením. 
Nechajte zariadenie pred pripojením alebo odpojením príslušenstva vychladnúť.
• Nepoužívajte zariadenie s poškodeným sieťovým káblom alebo zástrčkou, alebo ak 
došlo k poruche zariadenia, alebo ak bolo zariadenie nejakým spôsobom poškodené. V 
takom prípade pošlite zariadenie do zákazníckeho servisu.
• Príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom, nesmie byť používané. Mohli by tým 
byť spôsobené zranenia.
• Nenechávajte visieť napájací kábel cez okraj stola alebo pracovnej dosky.
• Neumiestňujte zariadenie k plynovému horáku, k elektrickému kúreniu alebo k rúre.
• Nepoužívajte toto zariadenie s predlžovacím káblom. Použite uzemnenú elektrickú 
zásuvku.
• Používajte zariadenie iba vo vode. Udržiavajte hladinu vody medzi označeniami minima 
„Min“ a maxima „Max“. Nepoužívajte zariadenie na iný účel, ako je určené.
• Uchovávajte zariadene v suchu. Používajte zariadenie len vtedy, keď je hladina vody 
medzi „Min“ a „Max“. Iba vyhrievacia tyč s čerpadlom môže byť ponorená do vody. 
Neponárajte sieťový kábel a hornú časť zariadenia s jednotkou motora. Ak bolo 
zariadenie ponorené, odpojte napájací kábel a obráťte sa na oddelenie služieb pre 
zákazníkov.
• Vytiahnite sieťový kábel predtým, ako zariadenie niekam presuniete, ako ho budete 
čistiť alebo ak ho viac nebudete používať. Nechajte zariadenie vychladnúť, kým ho 
vezmete do ruky alebo kým ho uskladníte.
• Používajte zariadenie v bezpečnom domácom prostredí. Nepoužívajte zariadenie vonku 
alebo v blízkosti výbušných alebo horľavých látok.
• Pozor, cirkulujúca voda môže byť veľmi horúca. Použite podstavec, aby ste ochránili 
Vašu pracovnú dosku pred hrncom, ktorý bol použitý spolu so zariadením. Aby ste 
varené potraviny pohodlne vybrali z vodného kúpeľa, použite kliešte.
• Nepoužívajte zariadenie v prípade, že zariadenie niekedy spadlo do vody, ak je 
zariadenie poškodené, vykazuje poruchu alebo ak je akýmkoľvek spôsobom poškodená 
elektrická zástrčka alebo napájací kábel. Kontaktujte, prosím, zákaznícky servis. Použitie 
príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže viesť k zraneniam.
• Zakryte vodný kúpeľ. Zakrytím fóliou môžete ušetriť energiu. Nezakrývajte však fóliou 
žiadne časti zariadenia.
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Ovládanie zariadenia
Vákuové varenie (sous-vide)
Pri sous-vide varení alebo varení vákuovaných potravín sa potraviny zavaria do 
plastového vrecúška a varia sa pri nízkych teplotách vo vodnom kúpeli v typickom 
rozmedzí teploty 55-65 °C. Zariadenie udržiava konštantnú teplotu pomocou svojho 
termostatu.
Používajte zariadenie výlučne pre prípravu vákuovo balených potravín vo vodnom kúpeli 
a nie v kontakte s potravinami (polievka a pod.).

Použitie 

1. Naplňte nádobu vodou. Sledujte indikátor hladiny vody. Hladina 
vody by mala byť medzi značkami „MIN“ a „MAX“. Všimnite si, že 
hladina vody stúpne, keď do hrnca vložíte jedlo. Nenaplňte hrniec 
moc vysoko, keď do neho pridáte jedlo. Pripevnite tyč na okraji hrnca 
pomocou držiaka.

Upozornenie: Keď stúpne teplota vody, voda sa začne odparovať. 
Zariadenie je vybavené alarmom, ktorý signalizuje nízku hladinu 
vody. V prípade, že hladina vody klesne pod označenie „MIN“, 
vykurovacie teleso tyče sa vypne.
2. Ovládací panel: Dotknite sa tlačidla zapnutia/vypnutia na dobu 5 sekúnd. V prvom 
riadku sa zobrazí nastavená teplota. V druhom riadku sa zobrazí aktuálna teplota. Tretí 
riadok ukazuje nastavený čas a dobu prevádzky. Podržte súčasne tlačidlo zapnutia/
vypnutia a tlačidlo SET počas 2 sekúnd pre prepínanie medzi jednotkami °C a °F.

3. Nastavenie doby varenia a teploty.

Nastavenie času:
1 x stlačte tlačidlo SET: nastavenie hodiny
2 x stlačte tlačidlo SET: nastavenie minúty

Keď na displeji bliká hodina a minúta, 
otočte koliesko na zariadení nahor, 
aby ste nastavili čas. Najdlhšia 
nastaviteľná doba varenia je 59:59 
hodín.
Nastavenie teploty: Teplotu nastavíte 
kedykoľvek pomocou kolieska, s 
výnimkou toho, keď bliká na displeji 
čas. Najvyššia nastaviteľná teplota je 
95 °C (alebo 203 °F).

4. Príprava jedla: Jedenkrát stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia pre spustenie ohrievania a 
cirkulácie vody. Vložte do vody vákuované potraviny, keď je dosiahnutá nastavená 
teplota.

nastavená teplotaaktuálna teplota

prebiehajúca 
doba varenia 

zmena 
nastavení

nastavená doba 
vareniatlačidlo zapnutia/vypnutia
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Čistenie
Pri častom používaní by malo byť zariadenie každý mesiac odvápňované, v regiónoch s 
tvrdou vodou častejšie.

1. Umiestnite zariadenie do hrnca a naplňte hrniec vodou po značku MAX.
2. Nastavte teplotu zariadenia na 70 °C.
3. Pridajte 5 g práškovej kyseliny citrónovej (potravinárskej) na 1 liter vody.
4. Keď teplota dosiahne 70 °C nechajte čerpadlom cirkulovať vodu po dobu 20 minút.
5. Vypnite zariadenie a vytiahnite napájací kábel.
6. Keď sa zariadenie ochladí, opláchnite výhrevnú tyč studenou vodou a zariadenie 
vysušte.

5. Keď voda dosiahne nastavenú teplotu, sous-vide varič vydá v intervale 3 sekúnd tri 
pípnutia. To vám pripomenie, že treba pridať do vody potraviny. Stlačte tlačidlo SET pre 
vypnutie pípnutia. Ak ste stlačili tlačidlo SET, na displeji sa začne v pravom dolnom rohu 
pri „work time“ počítať nahor nastavený čas varenia, pričom vľavo sú zobrazené hodiny a 
vpravo minúty.

6. Po dosiahnutí nastaveného času je proces varenia dokončený a znovu trikrát zaznie 
signál v trojsekundovom intervale. Signál Vám pripomína, že jedlo treba vybrať. Stlačte 
tlačidlo SET na dobu 2 sekúnd, aby sa zastavilo pípanie.

7. Po ukončení procesu varenia vypnete zariadenie tým, že počas 5 sekúnd podržíte 
stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia.

Doba varenia

Mäso

Varená potravina  
Hrúbka 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm

Mäso  58-62 °C 30 min 45 min 95 min 120 min 180 min 250 min

Ryby  55-58 °C 10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min

Hydina  63-65 °C 20 min 40 min 75 min 90 min

Zelenina

Zemiaky 70 min

Špargľa 40 min

Mrkva atď. 90 min
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Vyhlásenie o zhode

Pokyny k likvidácií

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín 
(Alemania).

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi 
smernicami: 
2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (baja tensión)
2011/65/UE (refundición RoHS

Riešenie problémov

Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku 
alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na 
základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom 
mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. 
Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným 
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak 
mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie 
informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo 
na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.  

Problém Riešenie

Zariadenie sa nezapne.

Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené do 
elektrickej siete pomocou uzemneného pripojenia.

Prepínač zapnutia/vypnutia musí byť zapnutý. LED displej 
ukazuje pri zapnutom stave text.

Na displeji sa zobrazuje 
chybové hlásenie E05.

Zabezpečte, aby bola hladina vody medzi MIN a MAX. 
Keď je hladina vody pod označením MIN,
zariadenie vydáva zvukový signál.

Vypnite zariadenie zo siete a uistite sa, či je hladina vody 
správna.

Na displeji sa zobrazuje 
chybové hlásenie E02.

Digitálny termostat je pokazený.
Obráťte sa na zákaznícky servis.




