
iVide WIFI sous vide stav
Stort tillykke med din nye iVide WIFI sous vide stav.

For at starte din iVide WIFI skal du altid sørge for, at den står i 
vand til over minimumgrænsen på stavens markering. 
Sæt den herefter til stikkontakten.

Læs altid brugermanualen såfremt du søger yderligere information, og før du tager produktet i brug,
Rigtig god fornøjelse med din nye iVide WIFI sous vide stav

SPØRGSMÅL & SVAR:
Hvad betyder fejlkode EE1?
EE1 betyder for lav vandstand. Staven skal altid være i 
vand til over min. grænsen når den tændes

Hvorfor kan jeg ikke connecte til WIFI?
Du skal altid connecte til 2,4 GHZ internet netværk, 
ingen stave på markedet kan komme på 5 GHZ Netværk. 
- Kontakt din internetudbyder hvis du er i tvivl.

Hvorfor virker touch ikke optimalt?
Husk altid at fjerne beskyttelsesfilmen, så virker 
touchskærmen bedre.
Tryk aldrig på skærmen men berør bare med din finger, 
det er touch funktion, ikke trykfunktion.

 
Skal plastikkapslen i bunden af maskinen være på?
Ja! Den skal altid sidde på, da den beskytter propellen.

Hvordan afkalker jeg maskinen?
Vi har hårdt vand mange steder i Danmark (meget kalk i 
vandet), og derfor skal der oftere afkalkes varmelegeme 
og propelstang, da propellen skal kunne bevæge sig frit.
Dette gøres ved at hælde lidt klar eddike eller 
citronsyre i vandet imens staven cirkulerer. På den måde 
afkalkes metaldelene hurtigt, og nemt via vandet der 
cirkulerer.
Det er bedst IKKE at afkalke imens man har mad i 
vandet, for at undgå at eddike/citronsyre trænger ind i 
maden.

TOUCH DISPLAY:
• ON knappen berøres let for at tænde maskinen.
For at skifte mellem Celcius og Fahrenheit holdes  
ON knappen efterfølgende inde i 3-4 sekunder.

• + / - knapperne berøres let for at øge eller mindske 
temperatur og tid.

• Settings knappen berøres let for at skifte mellem 
indstilling af tid og temperatur.

• Når alt er indstillet berøres ON knappen let for at 
starte maskinen. 

• For at stoppe maskinen, holdes Settings knappen inde i 
3-4 sekunder, så stopper den med at varme og cirkulere 
og herefter kan du tage den ud af stikkontakten.

Når du er færdig med at anvende din iVide WIFI, så lad 
den køle helt af og tør den af inden du opbevarer den.

For at tilslutte til wifi via appen, følg da instruktionerne 
i den medfølgende manual.
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