Instructies & onderhoud

Welkom

Veiligheidsinstructies:
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen
met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, mits ze begeleiding of instructies hebben gekregen aangaande het gebruik van
het apparaat op een veilige manier en de risico's begrijpen. Het apparaat is geen speelgoed.
Niet laten schoonmaken en onderhouden door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en
begeleiding krijgen. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen onder
de 8 jaar. Gebruik het apparaat niet als de kabel of andere onderdelen van het apparaat
beschadigd zijn. Het water in het apparaat en de buitenzijdes kunnen heet worden tijdens
gebruik. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en andere vergelijkbare
toepassingen.
•• Alle verpakkingsmaterialen verwijderen voor gebruik
• Apparaat niet gebruiken als er geen water in zit
• Apparaat niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen. Gebruiken in een droge
omgeving.
• Alleen gebruiken op een stevige en vlakke ondergrond
• Kabel ontkoppelen en apparaat laten afkoelen vóór reiniging, onderhoud of opslag
• Er zitten geen zelf te onderhouden onderdelen in dit apparaat. Niet uit elkaar halen.
• Apparaat niet verplaatsen of dragen als het vol heet water zit. Kabel ontkoppelen, water
laten afkoelen en eruit scheppen met een kan totdat het apparaat licht genoeg is om veilig t
e verplaatsen of dragen
• Dit apparaat is een temperatuur- en tijdgecontroleerd waterbad voor gebruik in
sous-videkoken. Niet gebruiken voor andere doeleinden
• Houd altijd alle veiligheidseisen aangaande sous-videkoken in acht

Bescherming van het milieu:
Ter voorkoming van milieu- en gezondheidsproblemen door gevaarlijke stoffen in elektrische en
elektronische apparaten, moeten apparaten gemarkeerd met dit symbool niet worden verwijderd
met het gewone huisvuil, maar worden hersteld, hergebruikt of gerecycled

E: info@burtonsousvide.co.uk
W: www.burtonsousvide.nl
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Burton sous vide

Kookapparaat en onderdelen
Afneembaar deksel

Afdekrooster

Rekje

*

Tilframe

Waterbad

Handgrepen

Stekker en snoer

*

*Het tilframe moet zich te allen tijde in het water bevinden als
het apparaat in gebruik is.
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HET APPARAAT MOET NOOIT WORDEN INGESCHAKELD ALS DE HOEVEELHEID
WATER ONDER HET MINIMUMNIVEAU LIGT.

Inbegrepen bij de sous-vide
van Burton
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Handpomp
Sluithulpmiddel hersluitbare zakjes
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CAUTION: KEEP BAG OUT OF THE REACH OF CHILDREN
CLEAN IN DISHWASHER OR WITH HOT SOAPY WATER

Hersluitbare vacuümzakjes:
3x klein (25x22cm)
1x middel (32x27cm)
1x groot (38x27cm)
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Voorbereiding op het koken

1

2

1. Verwijder beschermende folie van de vier

rubberen pootjes. Plaats het apparaat op een
stevige ondergrond en zorg dat het apparaat niet
is aangesloten. Til het deksel omhoog en laat het
omhoog staan (zie afbeelding 1) of haal het er
helemaal af (zie afbeelding 2).

3. Het tilframe moet altijd worden gebruikt
tijdens het koken om te voorkomen dat
eten in aanraking komt met de badbodem.
Plaats enkele, grotere producten op het
tilframe en gebruik voor meerdere kleinere
producten het rekje dat in het tilframe ligt.
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2. Vul het bad met water tot aan het minimumniveau
zoals hierboven te zien is. BELANGRIJK: Circulatie van
water rondom het eten is essentieel voor een perfect
kookresultaat. Met te weinig water in het bad is dit niet
mogelijk.

4. Zijn de rekken en het eten klaargezet,
klem dan het afdekrooster vast op het
tilframe om te voorkomen dat eten boven
het water uitkomt tijdens het kookproces.

Voorbereiding op het koken

5. Plaats de rekken en het eten in het bad dat
gevuld is met water tot de minimale vulstreep.
Komt hierdoor het waterniveau boven de
maximale vulstreep, dan moet er wat eten
worden verwijderd. Blijft het waterniveau
eronder, vul dan zoveel als nodig bij.

7. Kijk voor het instellen van de temperatuur en kooktijd op pagina's 5-8
van deze handleiding.

6. Sluit of bevestig het deksel weer, stop het
snoer in de achterkant van het apparaat, de
stekker in het stopcontact en zet het apparaat
aan. De aan/uit-schakelaar aan de achterkant
van het apparaat zal gaan branden.

8. Schakel na het koken het apparaat uit en til het deksel
omhoog (niet verwijderen). Zo kan condens in het bad
weglopen. Til de rekken omhoog, draai ze een kwartslag en
laat ze op de rand van het bad rusten. Zo kan water in het
bad teruglopen. *Let erop dat het frame en de gekookte
producten heet zullen zijn.

www.burtonsousvide.nl
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Instellen van tijd en temperatuur

1. Functies
Cyclus omhoog
LED

Aan/uit-knop Ingestelde
temperatuur

Koken
Cyclus omlaag

Timer

Huidige
temperatuur

Temperatuurkeuze

Waterniveau
laag

Timerkeuze

. INSTELLEN OP
°C / °F

Start

eraan dat er tijdens het koken op hoge temperaturen stoom vrij kan
* Denk
komen als het deksel wordt geopend.
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Instellen van tijd en temperatuur

2. Voor gebruik
Zorg ervoor dat het snoer is aangesloten, dat de aan/uit-schakelaar aan de
achterkant van het apparaat is ingedrukt en dat het LED-lampje rood wordt.

3. Druk op de AAN/UIT-KNOP. Het LED-lampje wordt groen.

www.burtonsousvide.nl
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Instellen van tijd en temperatuur

4. °C / °F
Om te kiezen tussen C en F houdt u TEMPERATUURKEUZE ingedrukt.

5. Temperatuur instellen
• Druk op TEMPERATUURKEUZE • INGESTELDE TEMPERATUUR begint te knipperen.
• Druk op CYCLUS OMHOOG of CYCLUS OMLAAG om de gewenste temperatuur in te stellen. Houd ingedrukt voor
stappen van 1° of druk in en laat los voor stappen van 0,1°.
• Is de gewenste temperatuur bereikt, dan drukt u op TEMPERATUURKEUZE voor bevestiging.

6.Timer instellen (optioneel)
• Druk op TIMERKEUZE. TIMER begint te knipperen.
• Druk op CYCLUS OMHOOG of CYCLUS OMLAAG om de gewenste tijd in te stellen. Houd ingedrukt
voor stappen van 1 uur of druk in en laat los voor stappen van 5 minuten.
• Is de gewenste tijd bereikt, dan drukt u op TIMERKEUZE voor bevestiging.
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Instellen van tijd en temperatuur

7. Koken

• Als INGESTELDE TEMPERATUUR en TIMER zijn ingesteld, drukt u op START
• Als de HUIDIGE TEMPERATUUR de INGESTELDE TEMPERATUUR bereikt, hoort u een signaal om aan te
geven dat het koken is gestart. De TIMER begint dan af te tellen.
• Het KOKEN-pictogram verschijnt.
LET OP: Door op START te drukken tijdens de kookcyclus, pauzeert u de TIMER. Drukt u weer op
START, dan gaat de TIMER weer verder.
Zowel TEMPERATUURKEUZE als TIMERKEUZE kunnen worden aangepast als de TIMER gepauzeerd is.

8. Koken voltooid

• Als de TIMER op 00:00 komt te staan, hoort u een signaal en verschijnt het KOKEN-pictogram om aan te
geven dat het koken voltooid is. Het signaal klinkt herhaaldelijk om de 5 minuten.
• De INGESTELDE TEMPERATUUR wordt vervolgens automatisch ingesteld op 55°C. Dit is bedoeld om
doorkoken te beperken en de temperatuur van het eten te behouden.
• De INGESTELDE TEMPERATUUR blijft staan op 55°C totdat de AAN/UIT-KNOP wordt ingedrukt of een
andere kookcyclus wordt gestart.

LET OP: WATERNIVEAU LAAG
Indien de Burton sous-vide wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant,
zou het waterniveau op geen enkel moment onder de minimale vulstreep moeten zakken. Gebeurt
dit toch, dan zal het pictogram voor WATERNIVEAU LAAG gaan knipperen en zal elke 5 minuten een
signaal klinken. Wordt er geen actie ondernomen voordat het waterniveau onder de minimale
vulstreep zakt, dan zal het apparaat automatisch uitschakelen. Schakel voordat u het water aanvult
het apparaat uit via de aan/uit-knop en de aan/uit-schakelaar aan de achterkant indien deze brandt.
Zet het apparaat vervolgens weer aan en stel temperatuur en tijd opnieuw in.

www.burtonsousvide.nl
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Gebruik van de pomp en hersluitbare zakjes

1. Zakje vullen Plaats het te koken
product/de te koken producten zorgvuldig in
het zakje en laat het sluitgedeelte vrij van
voedselresten voor een luchtdichte afsluiting.

2. Het sluithulpmiddel gebruiken Gebruik na
het plaatsen van het eten in het zakje het
sluithulpmiddel om het zakje te sluiten.

Voor gebruik dienen de pomp en de zakjes
grondig gereinigd te zijn met heet water en
zeep of in een normale vaatwasmachine.

3. De pomp gebruiken Plaats nu de tuit van de
pomp over het ventiel aan de voorzijde van de
zak. 3 of 4 keer trekken aan de pomp is
normaliter genoeg om de lucht uit de zak te
verwijderen. Het is niet noodzakelijk om alle
lucht uit de zak te verwijderen voor een
gelijkmatig en efficiënt kookresultaat.
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N.B. De tuit van de pomp moet goed
stevig in het ventiel worden aangebracht om lucht uit de zak te kunnen
verwijderen.

Probleemoplossing

Q Het display is leeg??
A Controleer of het snoer stevig in de achterkant van het
apparaat zit en of de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van
het apparaat aan staat.
Q Het apparaat wordt niet warm?
A Controleer of het water tot de minimale vulstreep of
hierboven komt.

Veelgestelde
vragen

N.B. Kijk op de website
voor meer veelgestelde
vragen.

Q Het apparaat schakelt niet uit?
A Het apparaat kan alleen handmatig worden uitgezet. Na
afloop van de kooktijd schakelt het apparaat over op zijn
standaardtemperatuur (55°C).
Q Hoe leeg ik op een veilige manier het waterbad?
A Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en laat het
water afkoelen voordat u het waterbad leegt. Verwijder het
grootste gedeelte van het water met een kan, til het apparaat
op met behulp van de handgrepen aan de onderkant en giet
het laatste restje water in een gootsteen.
Q Wat kan ik in een sous-videkoker koken?
A Veel verschillende soorten eten zijn geschikt voor
bereiding in een sous-vide. Raadpleeg het receptenboek dat bij
het apparaat zit of kijk op burtonsousvide.co.uk voor meer
informatie.
Q Wat als ik vergeet het apparaat uit te schakelen? Kookt het
dan droog?
A Nee. Als het apparaat aan blijft staan na afloop van de
kooktijd en het waterniveau om welke reden dan ook onder de
minimale vulstreep zakt, zal de machine zelf uitschakelen.

www.burtonsousvide.nl
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Verzorging en onderhoud

• Waterbad
Zorg dat de stroomtoevoer is uitgeschakeld en haal het snoer uit het
apparaat voorafgaand aan reiniging. Dompel geen enkel deel van het
apparaat onder water of in een andere vloeistof. Reinig en droog het
binnenreservoir en de rekken met een zachte vochtige doek of keukenpapier. De buitenkant kan worden gereinigd met een zachte vochtige doek.
Gebruik een geschikt reinigingsmiddel voor een gepolijste afwerking.
Vermijd schurende reinigingsmiddelen en materialen.

• Pomponderhoud
De pomptuit kan worden losgedraaid voor een grondige reiniging en
desinfectie tussen verschillende toepassingen. Als er weerstand wordt
gevoeld tijdens gebruik, moet de pomp worden gesmeerd door een kleine
hoeveelheid voor levensmiddelen geschikte olie in de binnenkant van de
buis aan te brengen.

• Hersluitbare zakjes
De hersluitbare zakjes zijn geschikt voor gebruik in de situaties die
hieronder worden aangegeven. Ze zijn volledig recyclebaar.

7
Geschikt voor
etenswaren

11

Vaatwasser

Magnetron

Diepvries

Andere

Recycling

NB
. Er zitten geen zelf te onderhouden onderdelen
in dit apparaat.
. Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.

Apparaatspecificaties

De Burton sous-vide is een temperatuur- en tijdgecontroleerde waterbadoven
voor gebruik in sous-videkoken.
De Burton sous-vide is alleen bedoeld voor deze toepassing en dient niet te
worden gebruikt voor een ander doel.

• Afmetingen buitenkant:

Ht. 268.5 mm
L. 381 mm
W. 337.8 mm

•
•
•
•

Werktemperatuurbereik:
Ovencapaciteit max. gevuld:
Ovencapaciteit min. gevuld:
Gewicht zonder doos:

40°C - 90°C
13.0 litres
8.5 litres
7 kgs

Meer informatie is beschikbaar op het etiket aan de onderzijde van het apparaat.

Registreer uw aankoop alstublieft binnen 28 dagen om uw garantie
te bevestigen.
U kunt dit online doen op: www.burtonkitchenware.com

Burton Sous Vide,
Unit 24, Skipton Auction Mart,
Gargrave Road, Skipton,
North Yorkshire, BD23 1UD, UK
Customer services:
T: +44 (0) 1756 636120
E: info@burtonsousvide.co.uk
W(UK): www.burtonsousvide.co.uk
W(EU): www.burtonkitchenware.com
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