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אזהרת הפעלה

פרק זה מסביר על סכנות אפשריות בעת הפעלת סירקולטור Sous Vide ומציין 
אמצעי בטיחות חשובים.

1. כיסויי דלפק כגון שיש או קוריאן אינם עמידים בחום הנוצר על-ידי הסירקולטור. 
מקמו את מיכל הבישול על משטח אחר למניעת נזקים.

2. אל תשתמשו בכבלים מאריכים. אין להפעיל עם כבל או שקע פגום. השתמשו 
כראוי ביציאות מוארקות בלבד.

3. אין לטבול את המערכת מעבר לסימון העליון של השוליים מפלדת אלחלד. 
רק השוליים ומעטפת המשאבה ניתנים לשטיפה במדיח כלים. נתקו את היחידה 

מהשקע כאשר אינה בשימוש, ולפני ניקוי.
4. סכנת דליקה. מיכל הבישול, רכיב פלדת האלחלד של הסירקולטור, וכיס המזון 
מתחממים בעת הפעלה. השתמש בכפפות תנור או מלקחיים בזמן השימוש. אפשרו 

למערכת להתקרר לפני ריקון אמבט המים.
5. מכשיר חשמלי זה הינו לשימוש ביתי ואינו צעצוע.

6. אין לפרק באופן עצמאי את המכשיר. שימו לב לכל התוויות. אין להסיר תוויות 
אזהרה.

7. יש להשתמש במכשיר זה אך ורק למטרות לשמן הוא מיועד )כגון חימום מים, 
בישול מזון ולבדיקת מעבדה(.

8. נעלו את המוצר בחוזקה באמצעות הידוקו על הצד של המיכל. מקמו את המיכל 
על משטח חלק על-מנת למנוע שפיכה וטפטוף מסביב. אין למקם על כיריים או תנור.

.)DI( 9. אין להשתמש במים שעברו דה-יוניזציה
10. טרם חיבור לשקע, בדקו האם המתח תואם לתווית הדירוג שעל המכשיר.

11. אין לאפשר לילדים להשתמש ולשחק במכשיר. יש לשמור על המכשיר וחוטים 
המחוברים אליו הרחק מהישג ידם של ילדים.

12. במידה שהוא פגום, אין להשתמש במכשיר. אם ניזוק, אנא העבירוהו למרכז 
שירות מורשה, לבדיקה או תיקון.

!



ניזוק יש להשליך את  13. פתיל הזינה אינו ניתן להחלפה אם פתיל הזינה 
המכשיר כגרוטאה.

14. אין לאפשר לכבלי המכשיר גישה לקצה השולחן או משטח העבודה, או 
לגעת במשטח חם.

15. כבו את המכשיר ונתקו אותו מאספקה לפני החלפת עזרים או חלקים 
הנעים בעת הפעלה.

16. במידה שהמכשיר פועל תחת הפרעות חשמליות בלתי תקינות, יש לנתקו 
מהשקע כדי לאפשר לו לחזור לפעולה תקינה.

17. מכשיר זה יכול להיות מופעל גם על-ידי ילדים מגיל 8 ומעלה במידה שהם 
תחת השגחה או שהודרכו כהלכה בשימוש במכשיר בצורה בטיחותית והם מבינים 
את הסכנות הכרוכות בשימוש בו. אין לאפשר לילדים לבצע ניקוי ואחזקה על 
המכשיר, אלא במידה שהם בני למעלה מ-8 שנים והדבר נעשה תחת השגחה. 
שמרו על המכשיר והכבל שלו מחוץ להישג ידם של ילדים בני פחות מ-8 שנים.

המכשיר יכול לשמש אנשים עם יכולות פיסיות, חושיות או נפשיות מופחתות, 
ראו מחוסרי ניסיון וידע, ככל שהדבר מבוצע תחת השגחה או שניתנה להם הד

רכה הולמת בשימוש במכשיר באופן בטיחותי, וככל שהם מבינים את הסכנות 
הכרוכות בשימוש בו.

18. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר

סירקולטורים מסוג Sous Vide מיועדים לשימוש במים בלבד



הרכבה )מהדק וסיר(

סירקולטור Sous Vide דורש מיכל או סיר בנפח 6-15 ליטר 
נעלו בחוזקה את המוצר על ידי הידוקו על הצד של הסיר

מהדק



הרכבה )טמפרטורה/טיימר(

1. חברו אותו של השקע. סימן "  " ונורית העבודה יידלקו והוא ייכנס למצב 
המתנה. לחצו על "     " כדי להיכנס למצב הגדרה. יישמע קול או צפצוף בכל 
לחיצה. לחצו על "      " והחזיקו למשך 3 שניות כדי להחליף ל-°F. ברירת המחדל 

של המערכת היא °C. ההגדרות תישמרנה.
2.  הגדרת טמפרטורה. השתמשו בגלגל הגלילה להגדרת הטמפרטורה.

3. הגדרת שעה. לחצו על "     " על-מנת להגדיר את השעה.
השעה מהבהבת כעת. ראשית גללו את הגלגל לכיוון השעות, ואז לחצו שוב על 

"     " לכיוון הדקות.
הטיימר יתחילה בספירה לאחר כאשר יגיע לטמפרטורה המוגדרת.

4. לחצו על "     " לאישור ההגדרה והיחידה תתחיל לעבוד. אם אתם מעוניינים 
בשינוי ההגדרה, לחצו על "     " למשך 3 שניות וחזרו על ההגדרה כרשום 

מעלה. היחידה תעצור אוטומטית בתום הזמן ו"END" יופיע על המסך.
5. לחצו "     " במשך 3 שניות לעצירה.



תחזוקה כללית

• תמיד כבו את היחידה והוציאו את התקע מהשקע.
• עבודת תיקון פנימית תבוצע רק על-ידי צוות המוסמך לכך.

• וודא כי המערכת נמצאת בטמפרטורת החדר.
• בדקו לסימני נזק, לרבות כבל שנמשך או נזק פיסי למערכות או המיחמים. בכל 

חשד לנזק פיסי, יש לשלוח למפעל להחלפת רכיבים.   

הסרת השולייםהתקנת השוליים

החזיקו ולחצו על המהדק, הציבו בקו 
אחד את סמל שחרור הנעילה והחץ, 
סובב את השוליים בכיוון השעון עד 

רשתוכלו לראות שהחץ וסמל הנעי
לה נמצאים באותו קו אופקי. נהגו 
בזהירות עם מדחף הפלדה כאשר 
הוא חוצה את הנקב של שולי הפלדה.

החזיקו את השוליים ולחצו, סובבו 
את השוליים נגד כיוון השעון להסרה. 
נהגו בזהירות עם המדחף על-מנת 

שלא יפגע בשוליים.

!



ניקוי הסירקולטור

תחזוקה ניקיון

ניקוי השוליים
לניקוי סליל החימום, מוט המשאבה 
והחיישנים, השתמשו בסבון כלים 
ומברשת שיניים רכה ושטפו במים. 
אין לשטוף את החלק העליון של 

הסירקולטור, כולל הגוף העיקרי.

לניקוי שולי הפלדת אל-חלד וכיסוי 
המשאבה – הכניסו למדיח הכלים או 

שטפו בכיור עם חומר ניקוי.



פתרון בעיות / שאלות נפוצות

רעש: בתנאי הפעלה רגילים, המערכת תזמזם כחלק מפעולה המנוע, הגלגל המניע 
ומאוורר הקירור.

רעש שחיקה: שולי הפלדה רפויים. דחפו את השוליים כלפי מעלה אל חריץ ההכוונה 
וסובבו ימינה עד הישמע קליק. כאשר השוליים מאובטחים, הרעש ייעלם. תיתכן 
גם אפשרות שמוט התנועה כּופף בטעות. במידה שזה המצב, שחררו את דסקת 

המשאבה התחתית ודחפו בעדינות את גלגל ההנעה על למרכוזו.
רעש "שאיבה": המשאבה ביצעה מערבול מים, בדומה לריקון אמבט או כיור. הוסיפו 
מים או ערבבו את המים בעזרת כף. אין דרך וודאית להעלים את הערבול בשל סיבוב 

המשאבה, אך בדרך כלל הוא ייעלם מעצמו.
רעש בעבוע: המשאבה יונקת אוויר – הוסיפו מים. ניתן לראות בועות במיכל.

נזק מזון: סילון המים של המשאבה סודק ביצים או פוגע בפילה דג: סובבו את 
יציאה המשאבה והפנו אותה לקיר המיכל; פעולה זו תמתן את הזרימה של יציאת 
המשאבה. מומלץ גם להתאמן על הכנסת ביצים במטרה למנוע מהן "להתפוצץ" 

במיכלים מסוימים.
המערכת אינה נדלקת: בדקו את השקע החשמלי והמפסק:

התראת רמת מים נמוכה: הוסיפו מים – רמת המים עשויה לצנוח במהלך פעולה 
על-ידי המשאבה, בשל ערבול מים.

התראת רמת מים נמוכה הפועלת שניות ספורות לאחר הפעלה: הוסיפו מים – 
המשאבה יוצרת "גלים" – לעיתים גלים אלו יגרמו לתנודות מעלה ומטה ברמת המים 
שבחיישנים. לעיתים הגלים יביא להורדת רמת המים מתחת לחיישן ויפעילו את התראת 

רמת המים הנמוכה. מדובר בתופעה רגילה שבהתרחשותה יש רק להוסיף מים.
 Sous Vide צג הטמפרטורה אינה תואם את מד הטמפרטורה: סירקולטורים של
מכוילים על-פי תקן ראשי פלטינום מדעי, שהינו מדויק הרבה יותר ממדי-טמפרטורה 

רגילים.
:נוריות מהבהבות מעט ברעד בעת שהמערכת בפעולה זהו מצב רגיל בו הסירר

קולטור מווסת את החשמל.



מפרט טכני

220-240V, 50/60Hz, 800W :הספק

0°C~90°C :טווח טמפרטורה

± 0.1°C :יציבות טמפרטורה

משאבת סירקולציה: LMP 8 מקסימום

 

אין להשליך את המוצר למיכל אשפה רגיל

השליכו את המכשיר במקום מתאים ומורשה. עיינו ברגולציות התקפות 
הקיימות. במקרה של ספק, היוועצו באנשי מתקן סילוק הפסולת הקרוב 

למקום השימוש.



Food Appeal Sous Vide
SV-103W Wi-Fi

תעודה
Sous Vide Precision Cooker :שם

SV-103W Wi-Fi :דגם
המוצר עבר הסמכה עפ"י תקן עמידה בדרישות מפעל 

לייצור מאושר

למידע נוסף נא התקשרו אלינו: 0722585904


