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Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this 
documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the 
manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of 
operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB 
beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese 
Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss 
gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste 
Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar 
upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra 
denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas 
som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av 
bruksanvisningen.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia. Jula AB:llä on tämän 
dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja 
käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen 
kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten 
til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne 
dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den 
er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.

Jula AB se réserve le droit d’apporter des modifications au produit. Jula AB revendique 
les droits d’auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d’altérer cette 
documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé 
tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions 
d’utilisation, consultez le site Web de Jula.

Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega 
sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden 
sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu 
do produktu w stanie niezmienionym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć 
na stronie internetowej Jula.

Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. 
Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze 
documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet 
worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-
website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.

WWW.JULA.COM

© JULA AB • 2021-09-02

JULA AB 
BOX 363, 532 24 SKARA, SWEDEN
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1 Inledning

1.1 Beskrivning

Produkten är en elektrisk sous vide-cirkulator.  

1.2 Avsedd användning

Produkten är avsedd att användas för att tillaga livsmedel 
med sous vide-metoden. Produkten är endast avsedd för 
inomhusbruk.

1.3 Symboler på produkten

Läs alla anvisningar och 
säkerhetsanvisningar noga före 
användning. Spara dessa anvisningar för 
framtida behov.

Produkten uppfyller kraven i tillämpliga 
EU-direktiv och föreskrifter.

Avfallshanteras som elektriskt och 
elektroniskt avfall.

1.4 Produktöversikt

(Bild 1)

1. Manöverpanel 

2. Sladd

3. Upphängningsklämma

4. Värmare och pumphjul

5. Skyddskåpa

6. Indikering för högsta vattennivå

7. Indikering för lägsta vattennivå

8. Aktuell temperatur

9. Temperaturenhet Celsius 

10. Temperaturenhet Fahrenheit

11. Klocksymbol

12. Strömbrytare 

13. Knapp för att minska temperatur/tid

14. Knapp för att öka temperatur/tid

15. Knapp för temperatur/tid

16. Måltemperatur och tillagningstid

17. Temperatursymbol

2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsanvisningar

 VARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk 
för dödsfall och/eller personskada.

 VIKTIGT! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för 
skada på produkten, annan egendom och/eller intilliggande 
område.

OBS! Markerar information som är viktig i en given situation.
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 ● Använd inte produkten om delar saknas. 
Kontakta återförsäljaren om delar saknas.

 ● Använd inte produkten om den är skadad eller 
skadad eller inte fungerar normalt. Kontakta 
behörig servicerepresentant.

 ● Låt inte produkten komma i direkt kontakt med 
livsmedel. Använd godkända påsar och burkar 
avsedda för matlagning.

 ● Låt inte barn leka med produkten.

 ● Låt inte barn använda produkten utan 
övervakning.

 ● Låt inte barn vistas i närheten av produkten 
utan övervakning.

 ● Låt inte personer som inte har tillräcklig 
erfarenhet, kunskap eller utbildning använda 
produkten utan utbildning eller övervakning.

 ● Låt inte personer med någon typ av 
funktionshinder använda produkten utan 
övervakning.

 ● Försök inte reparera produkten. Om produkten 
är skadad eller inte fungerar normalt ska den 
repareras av behörig servicerepresentant. 
Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador 
som uppkommer till följd av obehörig 
reparation.

 ● Använd endast reservdelar och tillbehör som är 
godkända av produkttillverkaren.

 ● Dra ut stickproppen när produkten inte 
används.

 ● Dra ut stickproppen före rengöring och/eller 
underhåll.

 ● Låt produkten svalna helt före förvaring.

 ● Förvara produkten torrt i slutet utrymme, 
oåtkomligt för barn, när den inte används.

 ● Rengör produkten regelbundet.

3 Användning

3.1 Användning av produkten

1 Sätt produkten på ena sidan av en vattenbehållare. 
Använd klämman på produkten. Kontrollera att 
manöverpanelen är synlig.

OBS! Vattenbehållaren måste vara avsedd för matlagning 
och minst 11 cm hög.

2.2 Säkerhetsanvisningar

 VARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk 
för dödsfall och/eller personskada.

 ● Läs dessa anvisningar noga före användning.

 ● Spara dessa anvisningar och 
säkerhetsanvisningar för framtida behov.

 ● Använd aldrig produkten för något annat 
ändamål än det avsedda. Tillverkaren påtar sig 
inget ansvar för skador som uppkommer till 
följd av felaktig användning.

 ● Kontrollera att nätspänningen motsvarar 
märkspänningen på typskylten. Kontakta 
behörig elektriker om du är osäker.

 ● Använd inte produkten utan vatten. Vattennivån 
ska ligga mellan markeringarna för högsta och 
lägsta vattennivå på produkten.

 ● Använd en vattenbehållare avsedd för 
matlagning.

 ● Ställ vattenbehållaren på en värmetålig yta.

 ● Använd inte produkten utomhus.

 ● Placera ingenting ovanpå produkten.

 ● Rör inte vid heta delar. Använd handtaget.

 ● Avlägsna inte livsmedel från vattnet med 
händerna.

 ● Var försiktig när du flyttar produkten från 
vattnet efter användning. Det kan finnas hett 
vatten inuti produkten.

 ● Placera aldrig produkten på eller nära varma 
ytor.

 ● Låt inte sladden hänga över bords- eller 
bänkkant.

 ● Placera aldrig sladden på eller nära varma ytor.

 ● Sänk aldrig ner sladd eller stickpropp i vatten 
eller annan vätska. Detta gäller även för den 
del av produkten som befinner sig ovanför 
markeringen för högsta vattennivå.

 ● Använd inte förlängningssladd om det inte är 
nödvändigt. Om förlängningssladd används 
ska den vara jordad och dess 
ledartvärsnittsarea ska vara tillräcklig för 
produktens strömförsörjning.

 ● Dra inte i sladden för att dra ut stickproppen.
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2 Fyll vattenbehållaren med vatten till dess att 
vattennivån ligger mellan markeringarna för högsta 
och lägsta vattennivå på produkten.

 VARNING! Fyll inte på vatten ända upp till markering-
en för högsta vattennivå. Vattennivån kommer att stiga när 
du lägger livsmedel i vattnet.

3 Sätt i stickproppen i ett nätuttag. Alla statuslampor 
lyser i 1 sekund och det hörs ett långt ljud. 
Strömbrytarsymbolen (I>) förblir tänd.

4 Tryck på strömbrytarsymbolen (I>) för att gå till 
temperaturinställningsläge. Standardtemperaturen 
(50.0) blinkar.

5 Tryck på knapparna för inställning av temperatur/tid 
(+) och (-) för att ställa in måltemperaturen. 
Produktens temperaturområde är 0–95 °C (32–203 
°F).

OBS! Tryck och håll nere knapparna för inställning av tem-
peratur/tid (+) och (-) för att justera temperaturen snabbare.

OBS! Tryck på knappen för temperatur/tid (_) för att växla 
mellan °C och °F.

6 Tryck på knappen för temperatur/tid (_) för att 
aktivera tidsinställningsläget. Standardtiden (3:00) 
blinkar.

7 Tryck på knapparna för inställning av temperatur/tid 
(+) och (-) för att ställa in tillagningstiden. Den 
längsta tillagningstid som går att ställa in är 99 
timmar och 59 minuter (99:59).

OBS! Tryck och håll nere knapparna för inställning av 
temperatur/tid (+) och (-) för att justera tillagningstiden 
snabbare.

8 Tryck på strömbrytarsymbolen (I>). Produkten börjar 
värma vattnet till måltemperaturen.

 VARNING! Risk för brännskada. Den nedre delen av 
produkten blir het under användning. Rör inte vid heta delar.

OBS! Skärmen på manöverpanelen visar vattnets aktuella 
temperatur. Tryck på knappen för temperatur/tid (_) för att 
visa måltemperatur och tillagningstid.

OBS! Om du måste försätta produkten i standby-läge under 
användning, tryck på strömbrytarsymbolen (I>) i 2 sekunder.

9 Vänta tills vattnet har uppnått måltemperaturen. Det 
hörs ett ljud när vattnet har uppnått måltemperaturen 
och tillagningstiden börjar då att räknas ner 
automatiskt.

10 Lägg livsmedlet i vattnet. När tillagningstiden har 
räknats ner till 0 (0:00) hörs 3 långa ljud och 
produkten går in i standby-läge. 

 VARNING! Vattnet är hett. Vidrör inte vattnet med 
händerna. 

 VARNING! Lägg inte livsmedel direkt i vattnet. An-
vänd godkända påsar som är avsedda för matlagning.

11 Avlägsna livsmedlet från vattnet.

 VARNING! Vattnet är hett. Vidrör inte vattnet med 
händerna.

12 Dra ut stickproppen och låt produkten svalna helt 
före rengöring och förvaring.

4 Underhåll

4.1 Rengöring av produkten

 ● Rengör produkten med en fuktig trasa.

 VARNING! Låt produkten svalna helt före rengöring.

 ● Torka produkten torr med en ren, torr trasa.

4.2 Avlägsnande av fett och rester

1 Sätt produkten på ena sidan av en vattenbehållare. 
Använd klämman på produkten. Kontrollera att 
manöverpanelen är synlig.

OBS! Vattenbehållaren måste vara avsedd för matlagning 
och minst 11 cm hög.

2 Fyll vattenbehållaren med vatten till dess att 
vattennivån ligger vid markeringen för högsta 
vattennivå på produkten.

3 Tillsätt 1 matsked icke-skummande diskmedel per 
liter vatten.

4 Sätt i stickproppen i ett nätuttag. Alla statuslampor 
lyser i 1 sekund och det hörs ett långt ljud. 
Strömbrytarsymbolen (I>) förblir tänd.
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5 Tryck på strömbrytarsymbolen (I>) för att gå till 
temperaturinställningsläge. Standardtemperaturen 
(50.0) blinkar.

6 Tryck på knapparna för inställning av temperatur/tid 
(+) och (-) till dess att måltemperaturen är 65 °C.

OBS! Tryck och håll nere knapparna för inställning av tem-
peratur/tid (+) och (-) för att justera temperaturen snabbare.

OBS! Tryck på knappen för temperatur/tid (_) för att växla 
mellan °C och °F.

7 Tryck på strömbrytarsymbolen (I>). Produkten börjar 
värma vattnet till måltemperaturen.

 VARNING! Risk för brännskada. Den nedre delen av 
produkten blir het under användning. Rör inte vid heta delar.

8 När vattnet har uppnått måltemperaturen, låt 
produkten arbeta i 10 minuter.

9 Dra ut stickproppen och låt produkten svalna helt.

10 Skölj den nedre delen av produkten med kallt vatten.

11 Torka produkten torr med en ren, torr trasa.

4.3 Avkalkning av produkten

Produkten måste avkalkas 1 gång i månaden.

OBS! Om vattnet är hårt, måste produkten avkalkas oftare.

1 Sätt produkten på ena sidan av en vattenbehållare. 
Använd klämman på produkten. Kontrollera att 
manöverpanelen är synlig.

OBS! Vattenbehållaren måste vara avsedd för matlagning 
och minst 11 cm hög.

2 Fyll vattenbehållaren med vatten till dess att 
vattennivån ligger vid markeringen för högsta 
vattennivå på produkten.

3 Tillsätt 1 matsked citronsyrapulver per liter vatten.

4 Sätt i stickproppen i ett nätuttag. Alla statuslampor 
lyser i 1 sekund och det hörs ett långt ljud. 
Strömbrytarsymbolen (I>) förblir tänd.

5 Tryck på strömbrytarsymbolen (I>) för att gå till 
temperaturinställningsläge. Standardtemperaturen 
(50.0) blinkar.

6 Tryck på knapparna för inställning av temperatur/tid 
(+) och (-) till dess att måltemperaturen är 80 °C.

OBS! Tryck och håll nere knapparna för inställning av tem-
peratur/tid (+) och (-) för att justera temperaturen snabbare.

OBS! Tryck på knappen för temperatur/tid (_) för att växla 
mellan °C och °F.

7 Tryck på strömbrytarsymbolen (I>). Produkten börjar 
värma vattnet till måltemperaturen.

 VARNING! Risk för brännskada. Den nedre delen av 
produkten blir het under användning. Rör inte vid heta delar.

8 När vattnet har uppnått måltemperaturen, låt 
produkten arbeta i 20 minuter.

9 Dra ut stickproppen och låt produkten svalna helt.

10 Skölj den nedre delen av produkten med kallt vatten.

11 Torka produkten torr med en ren, torr trasa.

5 Förvaring

5.1 Förvaring av produkten

Låt produkten svalna helt och rengör den före förvaring.

6 Avfallshantering

6.1 Avfallshantering av produkten

Uttjänt produkt ska avfallshanteras i enlighet med gällande 
regler. Produkten får inte brännas.
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7 Felsökning

7.1 Felsökning av produkten

 VIKTIGT! Försök inte reparera produkten. Produkten 
måste repareras av behörig servicerepresentant.

Problem Åtgärd

För lite vatten. 3 
varningssignaler ljuder och 
felmeddelandet ”ER1” visas 
på manöverpanelen.

Fyll på med vatten till dess 
att vattennivån ligger 
mellan markeringarna för 
högsta och lägsta 
vattennivå på produkten. 
Om felmeddelandet inte 
försvinner, kontakta behörig 
servicerepresentant.

Produkten blir överhettad. 
3 varningssignaler ljuder 
och felmeddelandet ”ER2” 
visas på manöverpanelen.

Dra ut stickproppen och låt 
produkten svalna innan den 
används igen. Säkerställ att 
vattennivån ligger mellan 
markeringarna för högsta 
och lägsta vattennivå på 
produkten. Fyll på mer 
vatten vid behov. Om 
felmeddelandet inte 
försvinner, kontakta behörig 
service representant.

8 Tekniska data

Tekniska data

Märkspänning 230 VAC, 50 Hz

Utgående effekt 1000 W

Ljudnivå 55 dB

Mått 380 x Ø 60 mm
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