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OHT! 
Märkega ETTEVAATUST tähistatakse potentsiaalselt ohtlikke olukordi. 
Vigastuste vältimiseks tuleb kõikide hoiatustekstidega põhjalikult tutvuda. 
► Juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

HOIATUS 
Sildiga HOIATUS tähistatakse võimalikke ohtlikke olukordi. 
Juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi. 
► Vigastuste vältimiseks tuleb kõikide hoiatustekstidega põhjalikult tutvuda.

TÄHELEPANU 
Sildiga HOIATUS tähistatakse võimalikke ohtlikke olukordi. 
Juhiste eiramine võib põhjustada kergemaid või keskmisi vigastusi. 
► Vigastuste vältimiseks tuleb kõikide hoiatustekstidega põhjalikult tutvuda.

MÄRKUS 
Lisainformatsioon seadme kasutamise kohta. 

14 Kasutusjuhend 
14.1 Üldine 

Palun lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning tutvuge kõikide funktsioonide ja 
kasutusvõimalustega. 
Kui kasutate ning hooldate seadet hoolikalt, saate seda kasutada palju aastaid. 
Soovime, et seadme kasutamine valmistaks teile palju rõõmu! 

14.2 Juhendis leiduv info 
Kasutusjuhend kuulub sous-vide SV 400 (edaspidi seade) komplekti ning sellest 
leiate juhiseid seadme kasutamise alustamise kohta, ohutusjuhiseid ning juhiseid 
seadme kasutamise ja hooldamise kohta. 
Kasutusjuhend peab asuma alati kättesaadavas kohas. Kõik seadme kasutajad peavad 
kasutusjuhendiga tutvuma: • Kasutuselevõtt   Kasutamine
• Tõrkeotsing ja/või  • Puhastamine Hoidke kasutusjuhendit 
kättesaadavas kohas ning seadme müümisel või edasiandmisel andke kasutusjuhend 
uuele omanikule üle. 

14.3 Hoiatusteated 
Hoiatused on tähistatud alljärgnevate tekstidega. 



29 

14.4 Piiratud vastutus 
Kõik tehnilised andmed, paigaldusjuhised, juhised seadme kasutamiseks ja 

hooldamiseks on koostatud meie parimate teadmiste ja veendumuste alusel, võttes 
arvesse meie kogemusi ja nendel baseeruvaid lahendusi. Kasutusjuhendis toodud info, 
illustratsioonide või kirjelduste põhjal ei saa tootjale kahjunõudeid esitada. Tootja ei 
vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud: 

• Kasutusjuhiste eiramisest

• Mittesihtotstarbeline kasutamine • Vale remont

• Seadme tehnilised muudatused, modifikatsioonid • Heaks kiitmata varuosade kasutamine
Seadme konstruktsiooni ei ole soovitav muuta. Sellisel juhul kaotab garantii kehtivuse. 
Teksti tõlkimisel on lähtutud parimatest teadmistest. Tootja ei vastuta tõlkimisvigade 
eest ka juhul kui need on tehtud tootja enda poolt. Aluseks on saksakeelne tekst. 

14.5 Autorikaitse 
See dokument on autoriõigustega kaitstud. Firmale Braukmann GmbH kuuluvad kõik 
õigused. Keelatud on muuhulgas fotomehhaaniline reprodutseerimine, dubleerimine 
ja spetsiaalsete protsesside (nt andmete töötlemine, andmekandjad, 
andmesidevõrkude) läbiviimine, seda isegi osaliselt. 
See hõlmab dokumendi sisu ning seadme tehnilisi muudatusi. 

14.6 Ohutus 
See peatükk sisaldab olulisi märkusi seadme ohutuks kasutamiseks. 
Seadme kasutamisel tuleb järgida kõiki ohutusjuhiseid. Nende eiramine võib 
põhjustada seadme riknemise või füüsilisi vigastusi. 

14.7 Seadme kasutamine 
See seade on ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides sous-vide küpsetamiseks. 
Seade on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes või sarnastes kohtades: 

• kaupluste, kontorite ja teiste äripindade töötajate köökides;  kodumajutustes,
• põllumajandusettevõtetes;

• hotellide, motellide ja teiste majutusasutuste klientidele mõeldud kööginurkades.
Seadet võib kasutada ainult kasutusjuhendis kirjeldatud toiminguteks.

Hoiatus 
ETTEVAATUST seadme kasutamisel! Ohtude vältimiseks võib seadet kasutada 
ainult otstarbekohaselt. 
► Kasutage seadet ainult selleks ette nähtud toiminguteks.
► Järgige kasutusjuhendis toodud protseduuride kirjeldusi.
Juhiste eiramisel ei vastuta tootja seadme riknemise eest. Juhiste eiramisel jääb 
kogu vastutus kasutajale. 
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14.8 Üldised ohutusjuhised 
Tähelepanu 

Seadme ohutuks käsitsemiseks järgige palun järgmisi 
üldisi ohutusjuhiseid. 
► Enne seadme kasutamist veenduge visuaalse vaatluse

teel, et see on terve ja töökorras. Ärge kasutage mitte
kunagi katkist seadet.

► Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb seade utiliseerida.
Toitejuhet ei saa vahetada.

► Seade võivad kasutada lapsed vanuses 8 ja vanemad,
kui neid jälgitakse või on neid juhendatud seadet ohutult
kasutama ja mõistavad võimalikke ohte.

► Seadet võivad puhastada ja hooldada ainult lapsed, kes
on vähemalt 8-aastased ja neid juhendatakse.

► Lapsed ei tohi seadmega mängida.
► Seade ja selle ühendusjuhe ei tohi olla kättesaadavad

alla 8-aastastele lastele.
► Seadet võivad kasutada inimesed, kellel on vähenenud

füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel
puuduvad kogemused ja/või teadmised selle kasutamise
kohta, neid juhendatakse või on neid juhendatud seadme
ohutu kasutamise tagamiseks ning nad on aru saanud
kasutamisest tulenevatest ohtudest.

► Kasutada võib ainult originaalvaruosi. Vastasel juhul
kaotab garantii kehtivuse.

► Garantiiajal võib seadet remontida ainult tootja poolt
autoriseeritud ettevõte. Vastasel juhul kaotab garantii
kehtivuse. Remontimisel tehtud vead võivad olla kasutajale
ohtlikud.
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MÄRKUS

► Ärge jätke seadet kasutamise ajal järelvalveta.
► Vooluvõrgust lahti ühendamisel hoidke vigastuste

vältimiseks kinni pistikust, mitte juhtmest.
► Töötamise ajal kerige juhe täielikult lahti.
► Seadet ei tohi nõudepesumasinas pesta.
► Seadet tohib vertikaalselt seada ainult kuumakindlasse

küpsetusnõusse.
► Seade sobib ainult joogivee soojendamiseks.

Vastasel juhul võib seade rikneda.
► Järgige minimaalset ja maksimaalset veetaseme

märgistust. Vastasel juhul võib seade rikneda.
► Ärge eemaldage seadet töötamise ajal

küpsetusnõust.
► Ärge liigutage kasutamise ajal küpsetusnõud.
► Seade peab asuma küpsetusanuma põhjast vähemalt 1

cm kaugusel, et veeringlus ei oleks blokeeritud.
► Enne seadme küpsetusnõust eemaldamist tõmmake pistik

pistikupesast välja.
► Isegi pärast pistiku eemaldamist on seade endiselt kuum,

puudutada võib ainult juhtelemente ning seda ei tohiks
asetada kuumuse suhtes tundlikele pindadele.

► Seade ei ole mõeldud kasutamiseks taimerite või teiste
sarnaste seadmetega.

► Ärge kasutage destilleeritud vett.
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Hoiatus 
Seadme kasutusjuhiste eiramine võib põhjustada 
tulekahju. 
Tulekahju vältimiseks tuleb jälgida alljärgnevaid juhiseid: 
► Ärge kasutage seadet süttivate materjalide läheduses.
► Ärge kasutage seadet soojusallikate läheduses

(gaasiahjud, elektriahjud vms).
► Jälgige, et juhe ei puudutaks kuuma seadet.
► Ärge katke seadet fooliumi või rätikutega kinni.

14.9 Ohuallikad 

14.9.1 Põletusoht 
Hoiatus 

Hoiatus: Ärge puudutage tuliseid pindu. 
Seade on töö ajal ja pärast seda väga kuum! Kuumutatud 
vesi on samuti väga kuum. Põletusoht. 
► Puudutage kuumutatud seadmel ainult juhtmoodulil.
► Seade on töötamise ajal kuum. Enne hooldamist või

puudutamist laske seadmel jahtuda. Ärge puudutage
kuumenenud metalli. 

► Kuumutatud seade, kuumutatud anum, kuumutatud vesi ja
aur võivad põhjustada põletusi. Olge nendega ettevaatlikud.
Kui soovite keedunõu liigutada, kasutage pajalappe või
pajakindaid.

► Puudutage ja eemaldage kuumutatud (vaakumiga
töödeldud) toitu ainult kuumakindlate köögiriistade abil.

► Kütteelement püsib kuumana ka pärast toitepistiku lahti
ühendamist ja seetõttu ei tohiks seadet puudutada ega
asetada tuleohtlikele pindadele.

14.9.2 Tuleoht 
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Hoiatus 
► Ärge lubage lastel lämbumisohu tõttu pakkematerjalidega mängida.

14.9.3 Elektrist tingitud ohud 
Elektrist tingitud ohud võivad põhjustada surmaga 
lõppevaid õnnetusi!

Pingestatud ja varjestamata juhtmete või detailide 
puudutamine võib olla eluohtlik! Elektrist tingitud ohtude 
vältimiseks tuleb jälgida ohutusjuhiseid: 
► Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb seade utiliseerida.

Toitejuhet ei saa vahetada.
► Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe või pistikupesa on

katki, seade ei tööta või on see katki/maha kukkunud.
► Ärge avage mingil juhul seadme korpust. ► Ärge lükake

esemeid seadme avadesse. Elektrilised või mehaanilised
muudatused ning pingestatud detailide puudutamine võib
põhjustada elektrilöögi. Lisaks võib seadme
funktsionaalsus olla häiritud.

► Enne seadme vooluvõrku ühendamist või selle kasutamist
kontrollige, et teie käed oleksid kuivad.

► Eemaldage pistik seinakontaktist, kui seadet ei kasutata,
samuti enne puhastamist.

► Küpsetusanuma täitmisel järgige seadme minimaalset ja
maksimaalset märgistust.

► Kui asetate juhtelemendi ka lühikeseks ajaks vette,
laske seadmel põhjalikult kuivada (24 tundi).

► Hoidke seadme juhet veest eemal. Kastke vette ainult
seadme kuumutuselement.

15 Alustamine 
See peatükk sisaldab juhiseid uue seadme ohutuks lahti 
pakkimiseks ja seadistamiseks. 

15.1 Pakendi ohutusjuhised 
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MÄRKUS 
► Kontrollige saadetist, et veenduda, et seade ja kasutusjuhend on komplektis ja

kontrollige, et sellel ei oleks nähtavaid kahjustusi.
► Kui seade ei ole komplektne või tuvastate transpordi käigus tekkinud vigastusi, tuleb

müüjat sellest koheselt informeerida.

MÄRKUS 
► Võimalusel säilitage originaalpakendit garantiiperioodi vältel, kui võib tekkida vajadus

toote tagastamiseks.

15.2 Mis kuulub komplekti 
SV 400 Smart sisaldab järgmisi komponente: 
• SVI 400 KASUTUSJUHEND

15.3 Seadme lahti pakkimine 
Eemaldage pakendmaterjalid ja seade ettevaatlikult karbist. 

15.4 Pakendi utiliseerimine 
Caso usub ringlussevõtu olulisusesse ja on valinud pakendimaterjalid, mis mitte ainult 
ei kaitse teie seadet transpordi ajal tekkida võivate kahjustuste eest, vaid neid saab ka 
ökoloogilise mõju minimeerimiseks ringlusse võtta. Pakkematerjalide 
ümbertöötlemisel hoitakse kokku toorainet ja vähendatakse jäätmeid. Viige 
pakendid, mida te hiljem kasutada ei soovi, selleks ette nähtud 

kogumispunkti. 

16 Setup 
16.1 Nõuded seadme paigalduskohale 

Ohutuse ning probleemidevaba kasutamise tagamiseks tuleb järgida allpooltoodud 
juhiseid: 

• Kinnitage seade ainult kaasasoleva klambriga kuumakindla küpsetusanuma külge.

• Kuumuskindel küpsetusanum tuleb üles seada kindlale, tasasele ja
kuumuskindlale pinnale. Aluse kandevõime peab olema piisav, et taluda
keedunõu raskust, sealhulgas seadet, lisatud vett ja eeldatavat kõige raskemat
toidukogust.

• Seade ei ole mõeldud paigaldamiseks seinale või kappi.

• Ärge paigaldage seadet liiga kuuma või niiskesse keskkonda või kergesti süttivate
materjalide lähedusse.

• Ärge liigutage kasutamise ajal küpsetusanumat.

• Seade ei tohiks puutuda vastu kuumasid pindasid.

• Pistikupesa peab asuma kergesti kättesaadavas kohas nii, et toitejuhet saab
alati lahti ühendada.
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• Selle seadme paigaldamist mittestatsionaarsetesse kohtadesse (nt paatidesse,
lennukitesse, vagunelamutesse) peab teostama kvalifitseeritud elektrik, kes tagavad
eeldused seadme ohutuks kasutamiseks.

16.2 Elektriühendused 
Ohutuse ning probleemidevaba kasutamise tagamiseks tuleb elektriühenduste 
teostamisel järgida allpooltoodud juhiseid: 

• Enne seadme vooluvõrku ühendamist võrrelge seadme andmesildil (seadme põhjal)
toodud pinge ja sageduse andmeid elektrivõrgu andmetega. Need andmed peavad
olema vastavuses. Vajadusel pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole.

• Tuleohu tõttu pole mitme pesaga pikendusjuhtme kasutamine soovitatav.

• Kontrollige toitejuhtme kahjustusi ja veenduge, et see ei ole viidud seadme alt läbi
ega üle kuumade või teravate pindade.

• Pistikupesa vooluahel peab olema kaitstud 16A kaitselülitiga.

• Seadme ohutu kasutamine on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud

vooluvõrku, millel on õigesti paigaldatud maandussüsteem, kahtluste korral
pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole. Tootja ei vastuta kahjude eest, mille on
põhjustanud puuduv või kahjustatud maandusahel.

17 Seadme täielik kirjeldus 
Selles peatükis antakse teile ülevaade seadmest ja 
selgitatakse selle peamisi funktsioone. 

17.1 Seadme joonis 
1 Paneel 
2 Kruvi 
3 Roostevabast terasest kate 
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Paigaldage seade, kinnitades selle küpsetusanuma külge. 
Valage küpsetusanumasse vesi ja jälgige seadme min/max märgistusi. 

Ühendage seejärel toitejuhtme pistik vooluvõrgu 
pistikupesaga. 

17.2 Juhtpaneel 
Ekraan: Kuvatakse hetke temperatuuri ja järelejäänud küpsetusaega. 

 temperatuuri samm 0,5 °C vahemikus (25-90 
° C) küpsetusaja vahemik on 00:01–2:00 sammuga 1 
minut ja 2:00–99:00 sammuga 5 minutit. 

 seadme sisse ja välja lülitamine ning 
kuumutusprotsessi käivitamine. Ooterežiimile 
lülitumiseks hoidke 3 sekundit seda all ja ekraan lülitub 
välja. 

Seadme aktiveerimiseks ning temperatuuri ja aja 
näidu vahetamiseks. Kui kuumutamisprotsess pole veel alanud, saate 3 sekundi jooksul 
selle nupu vajutamisega vahetada ühikut °C ja °F. 

Hoiatus 

► Kui kinnitate seadet 
küpsetusanuma külge, 
veenduge, et käed oleksid 
muljumise vältimiseks 
kruvikinnitusest kaugemal.
► Kasutage küpsetusanumat 
mahutavusega 6–20 l ja 
SOOVITUSLIKU minimaalse 
kõrgusega 16 cm.
► Veenduge, et 
küpsetusanum peab vastu 
temperatuurile vähemalt 90 °C. 
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Hoiatus 
► Põletusoht Eemaldage toit ettevaatlikult.

Märkus: E1 
► Kui seadme ekraanile ilmub pärast sisse lülitamist “E1”, isegi juhul kui vett on lisatud

üle miinimumtaseme, lisage vette veidi soola ja segage hästi.

17.3 Infosilt 
Infosildile on trükitud seadme parameetrid ning see asub seadme all. 

18 Kasutamine 
Selles peatükis on juhised vaakumpakendaja nõuetekohaseks kasutamiseks: 

18.1 Sous-Vide küpsetamine 
1. Ühendage toitejuhe. Seade on ooterežiimis.
2. Ooterežiimist väljumiseks ja ekraani sisse lülitamiseks vajutage suvalist nuppu, seade

edastab helisignaali.

3. Vajutage  ja kuvatakse vaikeseadet 60 °C ja 04:00 tundi. Seadke soovitud 

temperatuur nupuga . 

4. Vajutage uuesti ja kasutage soovitud aja muutmiseks . 

5. Kinnitage nupuga  ja seade alustab kuumutamist 
6. Seade edastab helisignaali ja aja näit hakkab vilkuma kohe, kui veetemperatuur on

saavutatud. Pange vaakumisse pakendatud toit küpsetusanumasse. Vajaduse
korral kaaluge vaakumkotte.

7. Vajutage taimeri käivitamiseks . 
8. Seade loendab aega ja edastab aja möödumisel uuesti helisignaali.

9. Seadete muutmiseks vajutage nuppu   ja muutke seadeid vastavalt 
eespool kirjeldatud toimingutele.

10. Seadme välja lülitamiseks hoidke 3 sekundit all nuppu . Seade lülitub 
ooterežiimi.

18.2 Roostevabast terasest katte demonteerimine/kokkupanek 
Seadme puhastamise lihtsustamiseks saate roostevabast terasest katte eemaldada, 
keerates seda veidi vastupäeva ja tõmmates seejärel alla. 
Kokkupanekuks pange roostevabast terasest kate tagasi ja keerake päripäeva. 
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MÄRKUS 
► Pärast kasutamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. Nii saate vältida tarbetut

energiatarbimist ja tagada oma ohutuse.
► Pärast kasutamist ning enne puhastamist tuleb seade alati vooluvõrgust eemaldada.

TÄHELEPANU 
Enne seadme puhastamist pidage silmas järgmisi ohutusnõudeid, et vältida seadme 
kahjustusi või kehavigastusi: 
► Optimaalse jõudluse tagamiseks tuleb seadet regulaarselt puhastada. Kui seadet

regulaarselt ei puhastata, võib see põhjustada võimalikke tõrkeid, samuti ohtu
ohutusele ja tervisele.

► Enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
► Puhastage seadet pärast iga kasutamist kohe, kui see on jahtunud. Kui jätate

seadme pikaks ajaks puhastamata, võib toidujääkide ja mustuse eemaldamine olla
väga keeruline ja võib seadet isegi kahjustada.

► Kui niiskus tungib seadme korpusesse, võib see kahjustada elektroonilisi
komponente.

Veenduge, et seadmesse ei satuks niiskust (juhtelemendi kaudu). 
► Ärge kasutage tugevatoimelisi ega söövitavaid puhastusvahendeid.
► Ärge kasutage kõvade harjadega puhastusseadmeid..
► Enne kasutamist puhastage kõiki osasid põhjalikult.
► Ärge peske seadet nõudepesumasinas. Ärge kunagi kastke seadme juhtelementi

 

19 Seadme hoiustamine 
Hoidke seadet püstiasendis kohas, kus see ei ole lastele kättesaadav. 

20 Puhastamine ning hooldus 
See peatükk sisaldab olulist teavet SV 400 korraliku puhastamise ja hooldamise 
kohta. 

20.1 Ohutusteave 

20.2 Hooldamine ja puhastamine: 
Enne puhastamist laske seadmel jahtuda. 
Võtke seade küpsetusanumast välja ja kuivatage seda põhjalikult niiske lapiga. Asetage 
seade seejärel niiskele lapile nii, et kütteelement saaks seest kuivada. 
Eemaldage roostevabast terasest kate nii, nagu lahti ühendamise lõigus kirjeldati. 
Puhastage mõlemaid kerge puhastusvahendiga ja kuivatage pärast seda hoolikalt. 
Kütteelementi (vardaid) ja tiivikut saab hoolikalt puhastada voolava vee all pehme harja 
ja kerge puhastusvahendiga. 
Olge ettevaatlik, et tiivik seadme uuesti kooostamisel ei deformeeruks. 
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TÄHELEPANU 
► Seadet võib remontida ainult vastavat kvalifikatsiooni omav spetsialist.
► Remontimisjuhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme riknemist.

20.3 Katlakivi eemaldamine 
Katlakivi tuleks eemaldada vähemalt kord kuus, sagedasel kasutamisel ja sõltuvalt 
vee karedusest tuleks katlakivi eemaldada sagedamini. Paigaldage seade, kinnitades 
selle küpsetusanuma külge. 
Katlakivi eemaldamiseks kasutage äädikat vahekorras 1:10, st 0,1 l äädikat 1 l vee 
kohta või 50 g sidrunhapet 1 l vee kohta. Seade peaks olema kaetud kuni max 
märgini. Seadke temperatuur 25 °C ja aeg 40 minutit. 

Kinnitage nupuga     ja seade alustab kuumutamist 
Seade edastab ühe helisignaali kohe, kui veetemperatuur on saavutatud. Vajutage 

taimeri käivitamiseks . Vahepeal lisage vett. Pärast seda puhastage põhjalikult 
kõiki veega kokku puutunud osasid voolava vee all ja kuivatage need ära. 

21 Tõrkeotsing 
Järgmine tabel võib aidata teil väiksemaid tõrkeid kitsendada ja lahendada: 

21.1 Ohutusteated 

21.2 Tõrkeotsing 
Seade ei tööta: 
1. Veenduge, et toitejuhe on korralikult seinakontaktiga ühendatud
2. Kontrollige, et toitejuhe ei ole kahjustunud.
3. Veenduge, et seinakontakt töötab mõne teise seadmega.

21.3 Tõrkeotsingu tabel 
Digitaalne ekraan põleb, kuid seade ei käivita toiduvalmistamisprogrammi ja kuvab 
selle asemel veakoodi: 

Veak
ood 

Võimalikud põhjused Lahendus 

E1 1. Küpsetusanum on tühi Lisage puhast vett kõrgemale, kui MIN-
tase. Seadme uuesti käivitamiseks 

vajutage  . ► Kui seadme ekraanile 
ilmub pärast sisse lülitamist “E1”, isegi 
juhul kui vett on lisatud üle 
miinimumtaseme, lisage vette veidi soola 
ja segage hästi. 

2. Veetase on liiga madal Lisage puhast vett kõrgemale, kui 
MIN-tase. 
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3. Seadet ei ole lauale
õigesti paigutatud

Asetage seade tasasele alusele. 

4. Viga elektroonikas Palun võtke ühendust klienditeenindusega. 

E2, 
E3 

Viga elektroonikas Palun võtke ühendust klienditeenindusega. 

E4 Ülekuumenemise kaitse Lisage vett. Seadme uuesti 

käivitamiseks vajutage  . 

22 Seadme utiliseerimine 
Keskkonna kaitsmiseks tuleb vanad elektroonikaseadmed nõuetekohaselt 
utiliseerida. Sellepärast ei tohi selliseid seadmeid visata olmeprügi hulka. 

23 Garantii 
Seadme tootmisprotsessist või kasutatud materjalidest põhjustatud rikete korral 
kehtib seadmele garantii 24 kuud. 
Garantii õiguslikud tagatised vastavad § 439 nõuetele (Saksamaal). See ei mõjuta 
tsiviilseadustiku tingimusi. Garantii ei hõlma rikkeid, mis on tekkinud ebaõige käitlemise 
või kasutamise tõttu ning rikkeid, mis ei mõjuta oluliselt seadme töötamist. Garantii ei 
kehti varuosadele, transpordi käigus tekkinud vigastustele või autoriseerimata isikute 
poolt tehtud parandustöödest põhjustatud vigastustele. Seadme jõudlus vastab 
kodumajapidamisete vajadustele. 
Kommertskasutuses kehtib garantii ainult juhul kui seadme kasutamine on võrreldav 
kasutamisega kodumajapidamises. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks äritegevuses. 
Kui kaebus on põhjendatud, remonditakse seade tasuta või asendatakse see töötava 
seadmega. Rikkest tuleb teatada 14 päeva jooksul. Hilisemaid kaebusi ei rahuldata. 
Nõude rahuldamiseks tuleb enne seadme garantiiremonti saatmist edastada meile vea 
kirjeldus koos ostmist tõendava dokumendiga. 

MÄRKUS 
► Tehniliste probleemide, rikete või puuduvate osade korral pöörduge seadme müüja

poole.

MÄRKUS 
► Viige kasutatud seade ohutuks utiliseerimiseks lähimasse taaskasutuskeskusesse.
► Hoidke kasutatud seadet laste eest peidetuna, kuni seda saab nõuetekohaselt
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24 Tehnilised andmed 
Seade Sous-vide küpsetaja 

Nimi SV 400 

Mudel: 1310 

Toitepinge 220-240V~, 50/60 Hz

Energiatarbimise näitajad on liidetud 1000W

Mahutavus 6–20 l

Välised mõõdud L x K x S: 130 x 70 x 310 mm

Netokaal: 899 g
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