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Návod k použití a údržbě SousVide Supreme™ 

TYTO INSTRUKCE SI PŘEČTĚTE A PEČLIVĚ USCHOVEJTE 

Pro získání dalších informací navštivte naše webové stránky SousVideSupreme.com nebo chefshop.cz 

 

Tento výrobek splňuje zásady CE pro 220 – 240 V a 50 – 60 Hz.  

 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Při používání tohoto elektrického spotřebiče dbejte základních bezpečnostních pravidel včetně 

následujících: 

1. Před použitím výrobku si důkladně prostudujte návod k použití. 

2. Nedotýkejte se horkých povrchových částí. Používejte ucha a držáky. Víko a držáky víka mohou 

být během vaření horké. Doporučujeme při manipulaci s rozehřátým přístrojem používat 

kuchyňskou rukavici. 

3. Chraňte se před úrazem elektrickým proudem: nikdy neponořujte kabel pro přívod elektrické 

energie, zástrčku nebo celý přístroj SousVide Supreme™ do vody nebo jiné tekutiny. 

4. Tento přístroj by neměly používat děti. Pokud se při užívání přístroje pohybují v jeho okolí děti, 

dbejte na zvýšený dohled nad nimi a nepouštějte je do blízkosti přístroje. 

5. Nepokládejte přístroj ani jeho součásti (včetně přívodního kabelu) na horké povrchy, rozehřáté 

trouby nebo sporáky. Přístroj používejte jen na suchém, stabilním povrchu, jako je například stůl 

nebo kuchyňská deska. Neumísťujte přístroj blízko jiných pohyblivých zařízení.  

6. Odpojte přístroj ze zásuvky, když jej nepoužíváte a před jeho čištěním. Než začnete z přístroje 

odstraňovat jeho součásti nebo z něj budete vylévat vodu, nechte přístroj vychladnout. 

Neponořujte přístroj do vody ani jiné kapaliny. 

7. Nepoužívejte tento přístroj venku. 

8. Nepoužívejte žádné příslušenství nebo rozšíření, které není doporučeno společností Eades 

Appliance Technology, LLC. Užitím nedoporučovaného příslušenství může dojít k požáru, úrazu 

elektrickým proudem nebo jinému zranění. 

9. Nepoužíejte tento přístroj k jiným účelům, než ke kterým je určen.  

10. Nepoužívejte tento přístroj, pokud vám upadl nebo se zdá být poškozeným. Nepoužívejte  

jej ani v případě, že má poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, nebo pokud přístroj vykazuje 

nějakou jinou chybu. Odneste takový přístroj do nejbližšího autorizovaného servisu  

na prohlídku, opravu nebo úpravu.  

11. Nepokoušejte se přístroj spustit (zahřát) bez dostatečného množství vody v nádržce pro vodní 

lázeň, hladina musí úplně zakrývat spodní mřížku a musí dosáhnout alespoň na značku  

pro minimální množství vody v nádržce (FILL).  

12. Nepřeplňujte nádržku pro vodní lázeň nad značku pro maximální hladinu (MAX). Nechte  

si dostečnou rezervu v nádržce tak, aby ani po vložení sáčků hladina nepřesáhla značku  
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pro maximální hladinu (MAX). Je důležité, aby všechno jídlo v sáčcích bylo kompletně ponořeno 

pod hladinou.  

13. Dbejte nejvyšší opatrnosti, pokud přesouváte přístroj SousVide Supreme™ nebo jeho součásti, 

naplněné horkou vodou nebo jinou horkou tekutinou. Vždy nechte tekutinu vychladnout  

před vyprazdňováním nádržky.  

14. Při sundávání víka z rozehřátého přístroje dávejte pozor na horkou páru, která je pod víkem. 

Použijte kuchyňskou rukavici a víko naklopte tak, aby zachycená tekutina bezpečně stekla zpět 

do nádržky. 

15. Pro odpojení přístroje stiskněte tlačítko OFF na 3 sekundy, pak odpojte přívodní šňůru  

ze zásuvky. 

16. Toto zařízení není určeno k užívání osobami (včetně dětí), které mají sníženou pohybovou, 

vněmovou nebo mentální schopnost, nebo nemají dostatek zkušeností a znalostí, bez další 

zodpovědné osoby, která nad nimi bude držet dohled a pomůže jim s užíváním a obsluhou 

přístroje a bude zodpovědná za jejich bezpečnost.  

DODATEČNÁ A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE 

PŘÍVODNÍCH KABELŮ A ZÁSTRČEK 

1. Je-li přívodní kabel poškozen, jen výrobce nebo jeho autorizovaný servisní partner tento kabel 

smí vyměnit.  

2. Chraňte přívodní kabel před poškozením: nezacházejte s ním hrubě, neveďte jej kolem ostrých 

hran a rohů, neponořujte kabel do vody nebo jiných tekutin, nedovolte, aby byl kabel mokrý 

nebo vlhký, netahejte přístroj za kabel a ani kabel neužívejte jako držák přístroje.  

3. Dbejte na to, aby přívodní kabel nebyl umístěň pod přístrojem nebo nebyl omotán kolem jeho 

obvodu. Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo skříňky. Nenechte kabel dotýkat  

se horkých povrchů.  

4. K odpojení přívodního kabelu ze zásuvky kabel uchopte za jeho zástrčku. Nikdy neodpojujte 

kabel taháním za něj, předejdete tím možným úrazům a poškozením přístroje.  

5. Používejte pouze krátký, odpojitelný přívodní kabel dodávaný s přístrojem, předejdete tím riziku, 

že se do kabelu zamotáte nebo o něj zakopnete, bude-li příliš dlouhý. Nepoužívejte pro provoz 

přístroje další prodlužovací kabely. 

DŮLEŽITÉ: USCHOVEJTE PEČLIVĚ TENTO NÁVOD. TOTO 

ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTECH. 

Nepokoušejte se opravovat zařízení sami. Pouze autorizovaný zástupce společnosti Eades Appliance 

Technology, LLC smí provádět jakékoliv opravy. Kontaktujte zákaznickou podporu přes stránky 

www.chefshop.cz/kontakt pro další informace.  

  

http://www.chefshop.cz/kontakt
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Vlastnosti a funkce 

Váš SousVide Supreme™ obsahuje následující části: 

Víko: překlopením se z něj stává stabilní nádoba, do které můžete umístit sáčky s jídlem k odkapání, 

jakmile je vyndáte z vodní lázně. Víko pak můžete použít také jako nádobu pro přenos těchto sáčků 

k troubě, sporáku nebo například grilu, kde budete dokončovat pokrm. 

Izolační vložka pod víko: tato součást pomáhá ke snížení tepelných ztrát přes víko a může sloužit  

i jako izolační podložka pod sundané víko, čímž chrání povrch kuchyně před popálením. 

Nádržka pro vodní lázeň: pojme 

přibližně 9 litrů jídla a vody  

při naplnění po maximální hladinu 

(MAX). Na počátku naplňte vodu 

pouze po značku pro minimální 

naplnění FILL. 

Mřížka: odděluje balíčky s jídlem  

od povrchu nádržky pro vodní lázeň. 

Držák: odděluje vakuované sáčky  

pro lepší vaření.  

Asymetrické (posunuté) držáky: 

určeny k jednoduchému přenášení 

SousVide Supreme™ a k vylévání 

vody přes roh přístroje po jejím 

vychladnutí.  

Zásuvka pro přívodní kabel:  

pro připojení přívodního kabelu  

pro elektrickou energii k zařízení, 

nachází se na zadní straně přístroje.  

Ovládací panel s displejem: více 

v samostatné části o ovládání.  

Univerzální držák (sáčků): drží sáčky 

ve svislé poloze ve vodní lázni 

pro rovnoměrnější vaření. Dbejte  

na to, aby všechno jídlo v sáčcích 

bylo zcela ponořeno pod hladinou 

vody. 

Drátěný držák: prochází  

pod mřížkou a pomáhá  

při vyndávání mřížky  

a sáčků s jídlem z vodní lázně. 
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Ovládací panel s displejem 

 

1. Vypínač (zapnout/vypnout) 

2. Přepínač pro stupně Celsius / Fahrenheit 

3. Světelné indikátory nastavení: 

3a. “Water” – indikátor aktuální teploty vody 

3b. “Set” – indikátor nastavení teploty vody 

3c. “Timer” - indikátor odpočítávání času 

3d. “Heating” – indikátor zapnutí ohřevu 

3e. “Timer” – indikátor zapnutí odpočítávání 

4. “Set temp” – tlačítko pro nastavení teploty 

5. “Set timer” – tlačítko pro nastavení odpočítávání času 

6. „-“ a „+“ – tlačítka pro snižování a zvyšování nastavované hodnoty 

7. “Start” – tlačítko pro zapnutí nastaveného program 

Nastavení přístroje pro použití 

1. Před zapnutím přístroje se ujistěte, že nádržka na vodní lázeň obsahuje dostatečné množství 

vody. 

2. Připojte přívodní kabel do zásuvky v zadní části přístroje, pak přívodní kabel připojte do zásuvky 

elektrické energie. 

3. Stiskněte a přidržte vypínač přístroje (tlačítko č. 1) na 3 sekundy. Měli byste uslyšet lehké 

cvaknutí a také zapínací tón přístroje.  

4. Tlačítko teploty vody (3a) by mělo svítit a displej by měl zobrazovat aktuální teplotu vody 

v nádržce (přístroj bude zobrazovat teplotu buď ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. Pro změnu 

zobrazení stiskněte tlačítko č. 2). 
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5. Pro nastavení požadované teploty stiskněte tlačítko č. 4 „Set temp“. Indikátor nastavení teploty 

vody (3b) by měl nyní svítit. Přednastavená teplota 140 stupňů Fahrenheita nebo 60 stupňů 

Celsia by se měla zobrazit na displeji. Stisknutím tlačítek „-“ a „+“ (č. 6) nastavíte požadovanou 

teplotu pro vaření. Jakmile dosáhnete požadovaného nastavení teploty, stiskněte tlačítko „Start“ 

(č. 7), čímž spustíte ohřev vody na požadovanou teplotu. Zvukové znamení oznámí, že ohřev 

začal. Indikátor zapnutí ohřevu (3b) se rozsvítí červeně. Jakmile voda dosáhne požadované 

teploty, indikátor bude svítit zeleně. Zároveň (po dosažení požadované teploty) uslyšíte zvukové 

znamení opakující se po 1 sekundě. 

6. Nastavení odpočítávání času „Timer“ není nezbytné pro funkci přistroje. Ohřev bude fungovat 

nezávisle na tom, zda je odpočítávání nastaveno nebo ne. Pouze při vaření jemných jídel  

a delikates na přednastavenou teplotu, která překračuje jejich běžnou servírovací teplotu 

(nastavení odpočítávání času pro vaření sáčků s jídlem slouží k ochraně před převařením  

nebo rozvařením) se doporučuje odpočítávání používat, v ostatních případech toto nastavení 

není nutné. Postup při nastavování odpočítávání času: 

a) Před nastavením odpočítávání vyčkejte, až voda v nádržce dosáhne požadované teploty 

vaření a vy budete připraveni vložit sáčky s jídlem do vodní lázně. 

b) Pro nastavení odpočítávání času stiskněte tlačítko „Set timer“ (č. 5). Na displeji  

se zobrazí časová hodnota.  

c) Stisknutím tlačítek „-“ a „+“ nastavíte nižší nebo vyšší čas vaření. Na displeji se budou 

zobrazovat kroky po 1 minutě až do 30 minut, pak se nastavování hodnoty zrychlí.  

d) Jakmile dosáhnete požadované hodnoty doby pro vaření, stiskněte tlačítko „Start“ (č. 7) 

k zapnutí odpočítávání času. Po několika sekundách se zobrazení na displeji vrátí 

k zobrazení aktuální teploty vody. Pro zobrazení zbývajícího času můžete kdykoliv 

stisknout tlačítko „Set timer“ (č. 5).  

Jak na čištění SousVide Supreme™ 

1. Nenechávejte vodu v nádržce po použití přístroje. Po vychladnutí vodní lázně vyjměte držáky, 

přístroj uchopte za asymetrické (odsunuté) držáky, a obsah nádržky vylejte přes roh přístroje  

do dřezu.  

2. Vysušte vnitřek přístroje jemným, suchým hadrem.  

3. Pravidelně – nebo v případě, že se při vaření roztrhne sáček s jídlem – se může stát, že budete 

muset vyčistit nádržku přístroje SousVide Supreme™. Použijte jemný hadr nebo houbičku a vodu 

s trochou přípravku na mytí nádobí a vytřete vnitřek nádržky. Oplachujte čistou vodou, pak  

za použití asymetrických držáku vylejte obsah přes roh přístroje.  

4. Nikdy nenamáčejte přístroj do vody nebo jiné tekutiny kvůli čištění nebo oplachování. 

5. Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje SousVide Supreme™  písek nebo jiné hrubé nebo agresivní 

chemické prostředky.  

6. Nikdy nevkládejte přístroj SousVide Supreme™  do myčky nádobí. 

7. Jakékoliv jiné servisní úkony by měly být prováděny pouze autorizovaným servisním partnerem 

pro SousVide Supreme™ . Pro bližší informace navštivte naše webové stránky na adrese 

www.chefshop.cz/kontakt.  
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Vaření s přístrojem SousVide Supreme™ 

Stejně jako při každé nové metodě vaření, i při vaření s SousVide Supreme™  jsou určité rozdíly 

v technice vaření, se kterými se budete chtít seznámit. Zde jsou základní principy, kterým byste měli 

rozumět: 

Délka vaření závisí na tloušťce (síle) jídla (obzvláště u masa) více než na jeho hmotnosti. Zdvojnásobením 

tloušťky masa se prodlouží doba vaření masa tak, aby bylo nastavené teploty dosaženo i v jeho středu, 

až čtyřikrát. Pakliže steak o síle 2,5 cm potřebuje minimálně 1 hodinu, než dosáhne nastavené cílové 

teploty 60 stupňů Celsia (úprava medium), pak steak o síle 5 cm nebude vyžadovat 2 hodiny,  

ale 4 hodiny, aby dosáhl cílové teploty 60 stupňů Celsia.  

Jídla mohou být vařena při servírovací teplotě a udržována na této teplotě po delší dobu (8 hodin a více), 

aniž by výrazně ztratila na chuti nebo vzhledu, nebo mohou být rychleji uvařena při vyšších teplotách. 

Vaříte-li maso při vyšší teplotě než je jeho servírovací, je doporučeno používat odpočítávání času,  

čímž se zabrání jeho rozvaření.  

Tužší kusy libového masa vyžadují delší vaření (6 až 8 hodin nebo i více) při servírovací teplotě, přičemž 

nedojde k převaření, ale spíše ke zjemnění masa. Typickými zástupci této skupiny jsou flank steak 

(pupek/bok), eye of round (zadní kýta, váleček), bio – hovězí (zvířata krmená trávou), pštrosí filety  

nebo bizoní steaky.  

Tuhé, tučné kusy masa, jako například hovězí pečeně, vepřová žebra, skopové připravujte při teplotách 

dostatečně vysokých tak, aby se kolagenová vláknina rozpustila na želatinu, což znamená nejméně  

na 60 stupňů Celsia a to po dobu nejméně 24 hodin. Některé velmi tuhé kusy masa, jako například 

hovězí líčka nebo hovězí žebra mohou vyžadovat až 72 hodin vaření. Výsledkem pak bude jednoduše 

šťavnaté, jemné, rozpadající se maso.  

Velmi jemná masa, jako jsou například jehněčí kotlety, jehněčí žebra nebo svíčková hovězí i vepřová, 

potřebují pouze ohřátí na servírovací teplotu, což vyžaduje méně času. Ponechání jemných kusů masa  

ve vodní lázni po delší dobu (4 – 6 hodin) může způsobit ztrátu texturní kvality masa. 

Drůbež uvaříte nejlépe po jednotlivých kusech. Vzduchová kapsa v dutině celého ptáka by mohla 

způsobit, že sáček bude plavat ve vodní lázni, a výsledkem bude nerovnoměrně uvařený kus. Poloviny 

kuřete, kachny, slepice nebo samostatná prsa, stehna nebo nohy se v přístroji SousVide Supreme™  

podaří uvařit nejlépe.  

Ovoce a zelenina obsahující velké množství vláknin, vyžadují vyšší teploty než masa (obvykle 84 až 87 

stupňů Celsia) a vaření po dobu 1 – 2 hodiny, aby změkly. Jemná zelenina, jako například chřest, 

brokolice, květák, kapusta, letní i zimní variace cukety, stejně jako většina ovoce, včetně rajčat, potřebují 

k uvaření jen 45 minut. Kořenová zelenina, jako například řepa, mrkev, brambory, pastinák nebo brukev 

vyžadují obvykle 1 – 2 hodiny vaření. Delší doba vaření povede k velmi měkkým kouskům ovoce  

a zeleniny vhodných například pro přípravu polévek a kaší. 

Některá jídla (taková, pro jejichž přípravu je sáček ideální), jako například zelenina, ryby, měkkýši  

a drůbeží bez kůže, mohou být servírována na talíř přímo z varného sáčku.  
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Jídla, u nichž je preferován karamelizovaný nebo křupavý povrch, jako například pečeně, steaky  

a kotlety, vyžadují krátký závěrečný krok (na grilu, v troubě, nebo například použitím kuchyňského 

hořáku) k uzavření povrchu před servírováním. Abyste získali křupavou kůži na drůbeži, odstraňte tuto 

kůži jemně ještě před vařením metodou sous vide. Pak ji pokrájejte na proužky široké asi 1,5 cm. Položte 

je v jedné vrstvě vedle sebe na pečící papír a dochuťte pepřem a solí. Přikryjte další vrstvou pečícího 

papíru a vložte do trouby vyhřáté na 175 stupňů Celsia. Pečte, dokud kůže nebude velmi křupavá  

(15 – 20 minut). Vyjměte kůži z trouby a nechte ji chladnout, dokud ji nebudete potřebovat.  

5 základních kroků pro vaření v přístroji SousVide Supreme™  

Koření 

Metoda vaření sous vide zajišťuje uzamčení chuti jídel a plně vynáší na povrch jejich jedinečný charakter. 

Vakuováním jídla a s ním i koření nebo olejů v těsném sáčku tak dojde ke zvýraznění příchutí koření  

a bylinek. Dochucování může být velmi jednoduché: špetka soli nebo pepře stačí, pokud ale k bylinkám  

a koření přidáte i trochu tuku nebo oleje, může dojít ke zlepšení jejich chuti. Zde je několik jednoduchých 

technik: 

Bylinková másla – mix čerstvých nebo sušených bylinek, koření, soli a pepře s nesoleným máslem. 

Použijte na vnitřní povrch prázdného sáčku, pak do něj vložte maso nebo zeleninu a uzavřete jej.  

Bylinkové vývary – mix čerstvých nebo sušených bylinek, koření, soli a pepře se zeleninovým, 

houbovým, hovězím nebo kuřecím vývarem, nebo také s vývarem s mořskými plody.  

Bylinkové oleje – mix čerstvých nebo sušených bylinek, koření, soli a pepře s olivovým olejem 

(nepoužívejte extra panenský olej, protože by mohl způsobit lehce kovovou příchuť). Nechte olej 

vychladnout, dokud není napůl ztuhlý, a přidejte polévkovou lžíci nebo i více do sáčku společně s jídlem, 

pak jej uzavřete.  

NEPOUŽÍVEJTE víno nebo destiláty k dochucování bez toho, aniž byste je nejdříve povařili volně na 

sporáku tak, aby se z nich odpařil alkohol a zůstala jen chuť vína nebo pálenky. Alkohol, především ten 

z vína, může jídlům uvařeným metodou sous vide dodat zvláštní kovovou příchuť.  

Uzavření 

Používejte pouze certifikované vakuovací sáčky určené pro vaření jídla v přístroji SousVide Supreme™ . 

Uzavřete je podle návodu od výrobce. Používejte pouze sáčky, u kterých výrobce garantoval možnost 

vaření s vakuem. Nepoužívejte běžné uzavíratelné sáčky, které jsou určeny jen ke skladování potravin 

(ne pro jejich vaření).  

1. Přehněte otevřené strany sáčku tak, aby při jeho plnění nedošlo k tomu, že se v uzavíracích 

drážkách (pokud je sáček má) usadila dochucovadla nebo zbytky jídla. Tyto zbytky by mohly 

ovlivnit možnost uzavření a utěsnění sáčku.  

2. Do sáčku vložte jídlo a připravená dochucovadla.  

3. Sáček nepřeplňujte. Pokud sáček má vakuovou membránu, pokuste se vkládat jen tolik jídla,  

aby nedocházelo ke kontaktu s membránou.  
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4. Pokud používáte sáček, který má zavírací drážky (zip-lock bag/zip closure pouch), uzavřete jej  

a zkontrolujte, zda je dobře utěsněn.  

5. Proveďte proces pro vakuování sáčku.  

POZNÁMKA: pokud z nějakého důvodu při vakuování nedojde k odsátí přebytečného vzduchu v sáčku, 

tento sáček nepoužívejte a jídlo vložte do sáčku nového.  

EADES APPLIANCE TECHNOLOGY, LLC nedoporučuje používání běžných uzavíratelných sáčků, které 

nejsou určeny k vakuování, pro vaření v přístroji SousVide Supreme™ .  

Vaření 

Umístěte uzavřený sáček do vodní lázně, jakmile tato dosáhne předem nastavené teploty pro vaření. 

Pokud použijete více sáčků s jídlem, vložte je svisle do držáku ve vodní lázni. Ujistěte se, že všechno jídlo 

v sáčcích je kompletně ponořeno pod hladinou vody. Nevkládejte velké sáčky s jídle ve vodorovné 

poloze do přístroje SousVide Supreme™ , protože by to mohlo ovlivnit cirkulaci vody v nádržce pro vodní 

lázeň.  

Zapékání 

Některá jídla, jako například steaky, kotlety, svíčková, ryby, mořské plody nebo drůbeží s kůži, se obvykle 

servírují s karamelizovaným nebo křupavým povrchem, kterého vařením ve vlhkém prostředí metodou 

sous vide nelze dosáhnout. Po dosažení správné teploty tato jídla vyžadují rychlý závěrečný krok,  

při němž se jídla krátce vystavují vysoké teplotě.  

Tento krok může být proveden vložením masa, ryby, drůbežího nebo mořských plodů a rozpálenou, 

lehce naolejovanou plochu (jako například pánev), nebo také na gril, do trouby nebo je také možno 

použít kuchyňský hořák ke karamelizaci povrchu.  

Pokuste se jen o karamelizaci/zabarvení povrchu jídla (1 – 2 minuty) pro zvýraznění barvy a chuti.  

Omáčka 

Další možností je použití omáčky na vaše jídla. Ryby, mořské plody nebo kuřecí maso jsou výborné, 

pokud je přelijete oblíbenou omáčkou. 

Podávání 

Nyní už jste na cestě k objevování jedinečných výhod vaření metodou sous vide v přístroji SousVide 

Supreme™. Pro více tipů a receptů navštivte webové stránky SousVideSupreme.com nebo chefshop.cz. 

POZNÁMKA: syrové nebo nepasterizované jídlo nesmí být podáváno osobám se sníženou imunitou. 

Americké předpisy o přípravě jídel doporučují z hlediska bezpečnosti, aby jídla při teplotě 5 – 55 stupňů 

Celsia nebyla uchovávána déle než 4 hodiny.  
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Pokud váš přístroj SousVide Supreme™  nepracuje správně, řiďte se následujícími doporučenými kroky, 

než kontaktujete zákaznickou péči. Pokud ani po provedení následujících kroků nebude přístroj pracovat 

správně (nebo pokud závada neodpovídá žádnému problému uvedenému v této části), kontaktujte 

zákaznickou podporu na adrese info@chefshop.cz nebo volejte na číslo +420 604 187 028 od pondělí  

do pátku v časech 9:00 – 18:00 a v sobotu v časech 8:00 – 14:00.  

Přístroj nezapíná 

1. Ujistěte se, že je přístroj připojen a zásuvka elektrické energie je funkční.  

2. Při stisknutí tlačítka vypínače byste měli cítit a slyšet lehké cvaknutí. Pokud ne, zkuste prst  

na tlačítko umístit jinak a proveďte zapnutí ještě jednou.  

3. Ujistěte se, že tlačítko vypínače přidržujete po 3 sekundy. Pokud ani pak přístroj nezapne, 

přesuňte prst a zkuste to ještě jednou.  

Přístroj pípá během vaření 

1. Přístroj má pípat: 

 Pokud dojde k dosažení přednastavené teploty vaření. 

 Pokud opětovně dojde k dosažení nastavené teploty vaření po tom, co došlo k ochlazení 

lázně vložením sáčků s jídlem, ledu nebo přidáním vody do horké lázně. 

 Pokud dojde odpočítávání nastaveného času k nule. 

2. Přístroj nemá pípat během vaření, pokud teplota odpovídá nastavení. Pokud pípá: 

 Zkontrolujte, že se vložené sáčky nesesunuly na dno přístroje, nezakrývají díry v mřížce 

na dně nádržky a tím neovlivňují cirkulaci vody v nádržce. Pokud ano, sáčky vložte znovu 

do držáku tak, aby se zajistila cirkulace vody v nádržce.  

 Zkontrolujte, zda je v nádržce dostatek vody – tedy zda hladina vody v nádržce dosahuje 

alespoň značky pro minimální naplnění FILL. 

Pod přístrojem se nachází voda 

Voda se může srážet na víku přístroje (především pokud používáte přístroj při teplotách nad 80 stupňů 

Celsia nebo po delší dobu) a může případně přetéci přes hranu přístroje a stékat po přístroji na povrch 

pod ním.  

1. Zkontrolujte stěny přístroje na přítomnost stop po vlhkosti, které naznačují, že voda stekla  

po přístroji. Pokud se tak stalo, průběžně sundávejte víko z přístroje a nechávejte vysráženou 

vodu stékat zpět do nádržky. 

2. Pokud na přístroji nejsou žádné stopy po tom, že voda mohla stéci po jeho stěnách, vypněte 

přístroj, odpojte přívodní kabel, přesuňte přístroj a utřete vodu, která byla pod ním. Ujistěte  

se, že je vše suché a znovu zapněte přístroj, znovu nastavte požadovanou teplotu. Pokud  

se pod přístrojem znovu objeví voda, patrně půjde o vadné těsnění. Přístroj vypněte, odpojte  

a kontaktujte zákaznický servis. 

mailto:info@chefshop.cz
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Nastavená teplota se neudrží v rozmezí 0,5 stupně Celsia 

1. Ujistěte se, že v přístroji je dostatek vody, tedy že hladina je alespoň nad značkou pro minimální 

naplnění FILL na vnitřních stranách nádržky. 

2. Zkontrolujte,  zda sáčky neleží na dně přístroje, nezakrývají většinu děr v mřížce a neovlivňují tak 

cirkulaci vody v nádržce.  

 

Likvidace o ochrana živnotního prostředí 

Váš přístroj obsahuje materiály, které mohou být recyklovány. 

Žádáme vás, abyste přístroj nevyhazovali do běžného, 

netříděného odpadu. Na konci životního cyklu výrobku tento 

přístroj vhoďte do vhodné nádoby na elektroodpad nebo jej 

odneste do sběrného dvora, kde bude zlikvidován podle 

ekologických zásad pro nakládání s tímto typem odpadu. 

 

 

 

 

Obchodní a servisní partner pro ČR: 

Chefparade s.r.o. 

Jeronýmova 325/7 

130 00, Praha 3 

Česká republika 

IČO: 27893057, DIČ: CZ27893057 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  

vložka 124716. 

Adresa prodejny a místa pro doručování: 

Chefparade s.r.o. 

Bubenské nábřeží 306/13 - hala č.36, 

170 04, Praha 7 

Kontaktní informace: 

Prodejna: +420 734 572 108 

Volejte v případě otázek ohledně otevírací doby, dostupnosti na prodejně, osobních odběrů.  

Otevírací doba: Po - Pá: 9:00 - 18:00, So: 8:00 - 14:00. 

 

E-shop a zákaznický servis: +420 604 187 028 

Volejte v případě dotazů na dobu dodání, stav objednávky, reklamací atd. 


