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1. Laitteen rakenne
A  Ohjauspaneeli
A1  Näyttö
A2  “ + “
A3  DOUBLE PROCESSING
A4  PUHDISTUS
A5  “ – “
A6  START
A7  STOP / DELETE
B  On/off -kytkin
C  Tippavesikaukalo
D  Tiivistekansi (musta)
E  Terä
F  Astia
G  Astiateline (musta)
H  Liitosjohto
I  Ilmansuodatin
J  Astian kansi
K  Ilmauspainike
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2. Turvaohjeet ja varoitukset
• Tutustu huolella tämän ohjeen sisältöön ennen laitteen käynnistämistä. Säilytä tämä ohje huolellises-

ti tulevia tarpeita varten.
• Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
• Puhdista kaikki osat jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa ennen laitteen käyttöönottoa 

ohjeiden mukaisesti.

2.1. Työympäristö:
• Pidä työympäristö puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäsiisti ja pimeä ympäristö vetää vahinkoja puoleensa.
• Älä sijoita laitetta kuumalle pinnalle, esimerkiksi lieden päälle.
• Älä sijoita laitetta suoraan auringon valoon.
• Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara (kaasut, syttyvät nesteet ym).
• Pidä lapset ja ulkopuoliset loitolla käytettäessä laitetta.
• Laite tulee käyttöä varten sijoittaa tasaiselle, tukevalle, vaakasuoralle ja tärinävapaalle alustalle.
• Älä peitä laitetta, ylikuumenemisen vaara.
• Varmista, ettei laitteen ilma-aukot peity kankaalla, vaatekappaleilla ym. Tulipalon vaara.

2.2. Sähköturvallisuus:
• Älä käytä laitetta jos sen sähköjohto tai pistoke ovat vaurioituneet.
• Tarkista ennen kytkemistä, että laitteen arvokilvessä mainittu liitäntäjännite vastaa asennuspaikan jän-

nitettä.
• Liitä laite AINA maadoitettuun pistorasiaan (väh. 10A).
• Laitteen pistoke tulee sopia pistorasiaan. Älä modifioi pistoketta. Jatkojohtojen käyttö on kielletty.
• Älä säilytä tai käytä laitetta ulkona.
• Älä koskaan nosta tai kanna laitetta sen sähköjohdosta.
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• Älä kierrä laitteen sähköjohtoa laitteen ympärille.
• Varmista, että laitteen sähköjohto ei ole puristuksissa tai jumissa.
• Tarkista sähköjohdon kunto. Laitetta EI saa käyttää jos johto on vaurioitunut. Sähköiskun vaara.
• Älä kosketa pistoketta märin käsin.

2.3. Henkilökohtainen turvallisuus
• Suojaa tarvittaessa kädet käsineillä kylmältä.
• Varmista ennen laitteen käynnistämistä että terä on kunnolla kiinnitetty paikalleen.
• Älä koskaan kosketa laitteen liikkuvia osia laitteen ollessa käynnissä.

2.4. Käyttö ja ylläpito
• Kierrä laitteen sähköjohto täysin auki ennen käyttöä.
• Älä käytä laitetta jos sen lisävarusteet eivät ole kunnolla paikoillaan.
• Älä käytä laitetta jos sen lisävarusteet ovat viallisia. Vaihda ne heti ehjiin.
• Älä käytä laitetta jos on/off -kytkin ei ole kunnossa.
• Älä siirrä laitetta sen ollessa käynnissä.
• Älä käytä laitetta jos se on kallellaan. Älä käännä laitetta ylösalaisin.
• Älä ylikuormita laitteen kapasiteettia.
• Älä ylitä MAX -merkintää
• Vältä terän vaurioitumista varmistamalla, että käsiteltävän jäätelön pinta on mahdollisimman sileä.
• Kytke laite aina irti sähköverkossa kun se ei ole käytössä ja aina puhdistuksen ja ylläpidon ajaksi.
• Tämä laite on tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. EI kotikäyttöön.
• Tämä laite ei ole lelu. Varmista, ettei lapset pääse leikkimään sillä.
• Lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset tai psyykkiset valmiudet tai tietotaito eivät ole riittävät eivät tule 

käyttää tätä laitetta.
• Laitetta tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
• Älä säilytä laitetta paikoissa jossa lämpötila voi laskea alle 2ºC.
• Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille tai vahvalle magneettikentälle.
• Varmista ettei pöly, lika tai muut vieraat esineet tuki laitteen ilma-aukkoja.
• Pidä terät puhtaina ja terävinä.
• Käytä laitetta ja lisävarusteita ohjeiden ja laitteen käyttötarkoituksen mukaisesti. Laitteen käyttäminen 

muuhun kun tässä ohjeessa mainittuun tarkoitukseen voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
• Tarkista tiivistekannen tiiveys tasaisin välein.
• Älä yritä avata kantta väkisin. Varmista että astia on kunnolla ilmattu ennen kannen avaamista.
• Katkaise aina laitteen sähkönsyöttö kun se ei ole käytössä. Tämä säästää sähköä ja pidentää laitteen 

ikää.
• 10 minuutin tauottoman käytön jälkeen pitää antaa laitteen levätä 5 minuuttia.
• Noudata erityistä varovaisuutta käsiteltäessä laitteen teriä. Ne ovat hyvin teräviä ja voivat aiheuttaa 

vaaratilanteita.

2.5. Huolto
• Käytä  laitteen huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia ja tar-

vikkeita.
• Mikäli tämän kirjan ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua.  Valmistaja 

ei ole vastuussa vahingoista jotka tapahtuvat ohjeiden vastaisen käytön seurauksena. Tällöin 
raukeaa myös takuu
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2.6. Asennus
• Varmista, että kaikki pakkausmateriaali on poistettu, myös laitteen sisältä.
• Älä irrota laitteen jalkoja.
• Laite voidaan asettaa vaakatasoon säädettävien jalkojen avulla.
• Ota huomioon muut, esim. laitteiden, putkien, sähköjohdinten ym. turvaetäisyydet.
• Älä peitä laitteen aukkoja.
• Pistorasia johon laitteen pistoke liitetään tulee sijaita paikassa johon on estoton pääsy jotta laitteen 

sähkönsyöttö vaaratilanteissa helposti voidaan katkaista.
• Ympäristön lämpötila tulee olla 12 ja 32ºC välillä.
• Laitetta ei saa käyttää ilman sen jalkoja.
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3. Käyttöohjeet

3.1. Ennen käyttöä
• Poista suojamuovi laitteesta.
• Varmista, että kaikki pakkausmateriaali on poistettu.
• Puhdista kaikki osat jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkei-

den kanssa ennen laitteen käyttöönottoa ohjeiden mukaisesti.
• Täytä astia (F) toivotulla ruoka-aineella. Älä täytä MAX -merkin 

yli (Kuva 1)
• Jäädytä astia sisältöineen -20ºC -asteeseen

3.2. Kielen valinta
• Laita astiateline laitteeseen niin, että kahva on oikealla (Kuva 2)
• Lukitse astiateline paikalleen kääntämällä se 90º myötäpäi-

vään. Kun se saavuttaa oikean asennon ja lukkiutuu kuuluu 
kaksi ”klik” -ääntä (Kuva 3)

• Näytöllä näkyy nyt “Insert PORTION: 0 “
• Paina “+” ja “-“ painikkeita jolloin näytöllä näkyy “Language”. 

Valitse kieli “+” ja “-“ -painikkeiden avulla. Vahvista lopuksi va-
linta painamalla “START” -painiketta (A6).

fig. 1

fig. 2

fig. 3

Kuva 1 Kuva 2

fig. 1

fig. 2

fig. 3

Kuva 3

fig. 1

fig. 2

fig. 3
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3.3. Käyttö
• Kierrä laitteen sähköjohto täysin auki ennen käyttöä.
• Liitä laite sähköverkkoon
• Kytke laite päälle on/ off -kytkimen avulla.
• Näytölle ilmestyy teksti “Awaiting JAR” (”Odottaa astiaa”) (Kuva 4). Laite ei turvallisuussyistä käynnis-

ty ennen kun astia on paikallaan.
• Asenna terä (E) kannen (D) istukkaan ja varmista että se on kunolla paikallaan (Kuva 5).
• Laita astia (F) astiatelineeseen (G)
• Laita astiateline laitteeseen niin että kahva on oikealla (Kuva 2)
• Lukitse astiateline paikalleen kääntämällä se 90º myötäpäivään. Kun se saavuttaa oikean asennon ja 

lukittuu kuuluu kaksi ”klik” -ääntä (Kuva 3)
• Näytöllä näkyy nyt “Insert PORTION: 0 “
• Valitse annosten lukumäärä 1 ja 10 välillä ”+” ja ”-” -painikkeiden avulla
• Laskuri nollautuu painamalla “STOP / DELETE” -painiketta (A7).
• Käynnistä prosessi painamalla “START” -painiketta (A6).
• Näytöllä näkyy asetettu annosmäärä, jo käsiteltyjen annosten määrä sekä nuoli joka ilmoittaa onko terä 

menossa alas- vai ylöspäin.
• Kun prosessi on valmis kuuluu äänimerkki ja näyttö muuttuu vihreäksi ja näyttää prosessoitujen annok-

sen sekä vielä prosessoimattomien annosten lukumäärät.
• Joissakin tapauksissa astiaan (G) voi jäädä painetta. On suositeltavaa aina painaa ilmauspainiketta (K)  

ennen kun astia (G) yritetään irrottaa laitteesta.

fig. 4

fig. 5

fig. 6

Esperando JARRA

Kuva 4 Kuva 5
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Awaiting JAR

3.4. Double processing -toiminto
• Double processing -toiminnon avulla voidaan terä ajaa toisen kerran prosessoitavan massan läpi jolla 

saavutetaan paras mahdollinen koostumus jäätelöissä jotka ovat hyvin kylmiä tai jotka sisältävät paljon 
vettä. Aktivoi toiminto painamalla ”Double Processing” -painiketta (A3).

• Näytöllä näkyy nyt “2P” valitun annosmäärän vieressä. Laite suorittaa kyseisen toiminnon valituille 
annoksille kun “START” -painiketta on painettu.

3.5. Cancel (peruutus) -toiminto
• Tämän toiminnon avulla voidaan käynnissä oleva prosessi lopettaa painamalla painiketta STOP/DELE-

TE (A7). Näytölle ilmestyy teksti “Starting” ja terä palaa yläasentoon jolloin näytölle ilmestyy “Insert 
Portion: 0” jolloin laite on valmis seuraavaa käynnistystä varten.

• On suositeltavaa tarkistaa, että terä on kunnolla paikallaan ennen kun laite taas käynnistetään.
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3.6. Ylikuumenemissuoja
• Laite on varustettu suojatermostaatilla joka ehkäisee laitteen ylikuumenemisen.
• Jos laite sammuu itsekseen eikä käynnisty uudelleen itsekseen, odota n. 15 minuuttia ja yritä uudel-

leen. Kutsu huolto jos laite ei käynnisty.

3.7. Näytön ilmoitukset
Seuraavat ilmoitukset voivat näkyä laitteen näytöllä:

Teksti Selitys

Awaiting JAR Astiateline puuttuu tai ei ole kunnolla paikallaan.

Starting Terä on nousemassa yläasentoon

Insert PORTION Odottaa annoslukumäärän asettamista

2P ”Double Processing” toimintoa suoritetaan seuraavan käynnistyksen yhteydes-
sä.

Cleaning wait Terän istukka on siirtymässä ala-asentoon

Cleaning Remove 
the JAR 

Terän istukka on ala-asennossa. Astiateline voidaan poistaa ja istukka puhdistaa.

Language Olet kielen valintavalikossa.

4. Käytön jälkeen
• Sammuta laite on/off -kytkimen avulla.
• Poista laitteen pistoke pistorasiasta.
• Puhdista laite

4.1. Puhdistus
Katkaise laitteen sähkönsyöttö ja anna sen jäähtyä ennen puhdistustoimenpiteiden suorittamista.

• Puhdista laite kostealla pyyhkeellä ja miedolla puhdistusaineella ja pyyhi kuivaksi.
• Älä käytä syövyttäviä aineita.
• Älä käytä liuottimia tai happamia / emäksisiä aineita, esim valkaisuaineita, tai hankaavia aineita.
• Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myös laita laitetta juoksevan veden alle.
• Laitetta ei saa suihkuttaa vedellä.
• Ole varovainen käsiteltäessäsi laitteen terää. Se on hyvin terävä.

Kuva 6

• On suositeltavaa puhdistaa laitetta säännöllisesti poistaen mahdolliset 
ruokajäämät.

• Jos laitteen puhdistuksesta ei huolehtia voi sen pinta vaurioitua ja 
laitteen käyttöikä lyhentyä ja sen käyttöturvallisuus kärsiä. Laitteen 
seuraavat  osat voidaan puhdistaa kuumalla vedellä ja astianpesuai-
neella tai astianpesukoneessa (käyttäen hellävaraista ohjelmaa): 
- Tiivistekansi (musta) (D) 
- Terä (E) 
- Astia (F) 
- Astiateline (musta) (G) 
- Astian kansi (J)

• Yllä mainitut osat tulee jättää kuivumaan sellaiseen asentoon, että 
vesi pääsee valumaan niin että ne kuivuvat helposti (Kuva 6).

• Kuivaa kaikki osat ennen kun ne asennetaan laitteeseen tai laitetaan 
säilytykseen.
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4.2. Teräistukan puhdistus-toiminto
• Kiinnitä astiateline jossa tyhjä astia laitteeseen ja paina “CLEANING” -painiketta.
• Näytölle ilmestyy “Cleaning Wait” ja terän istukka siirtyy ala-asentoon.
• Kun terän istukka saavuttaa ala-asennon näkyy näytöllä “Cleaning Remove the JAR”
• Siirrä laite eteenpäin (Kuva 7).
• Poista tippavesikaukalo (C)
• Poista astiateline jolloin istukka tulee näkyviin (Kuva 8).
• Puhdista istukka kostealla pyyhkeellä.
• Istukka palautuu ylä-asentoon kun astiateline asennetaan takaisin laitteeseen.

fig. 7

fig. 8

fig. 9

4.3. Ilmansuodattimen vaihto
• Laite on varustettu aktiivihiili ilmansuodattimella (Kuva 9).
• Suodatin suodattaa epäpuhtaudet ilmasta joka puhalletaan 

astiaan.
• Irrota suodatin joka sijaitsee laitteen takaosassa ja korvaa 

se uudella.
• Suodatin suositellaan vaihdettavaksi 4 - 6 kuukauden välein.

fig. 7

fig. 8

fig. 9

Kuva 7 Kuva 8

A

D

E

F

G

A1

A2

A3

A4

A5

I

H

C

K

A6

A7

B

J

fig. 7

fig. 8

fig. 9Kuva 9



01.11.2013METOS SOFTJET 

10 |

Ongelma Toimenpide

Laite ei käynnisty Tarkista että laitteen pistoke on kunnolla pistorasiassa.

Tarkista, että pääkytkin on asennossa “ON”.

Laite ei tunnista astiaa Tarkista, että astiateline on kunnolla paikallaan ja oikeassa asennossa

Tarkista, että astian tiivistekansi on paikallaan.

Varmista, että jäämiä jäätelöstä ei estä astian menemistä oikeaan asen-
toon.

Laite palaa alkuun pro-
sessoimatta jäätelöä

Mahdollinen ylikuumeneminen. Anna laitteen jäähtyä.

Ensimmäisen annoksen 
tekeminen kestää hyvin 
kauan

Jäätelö hyvin pehmeää tai lämpimämpää kun -18ºC astatta eikä laite pysty 
tunnistamaan sitä.

Astian tiivistekansi auke-
aa kesken prosessin

Tarkista, että tiivistekansi on kunnolla paikallaan.

Tarkista, että terä on asennettu oikein.

4.4. Vian sattuessa
• Kutsu tarvittaessa huolto. Laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. ÄLÄ yritä korjata laitetta 

itse.
• Jos laitteen liitosjohto tai pistoke on vaurioitunut tulee se heti vaihtaa valtuutetun huollon toimesta.
• Käy läpi seuraava taulukko ennen yhteydenottoa huoltoon:

5. Tekniset tiedot
• Maksimi tehontarve:  ............. 800 W
• Kotelointiluokka:  .................... IPX1
• Paino:  .................................... n.15 Kg
• Astian maksimi kapasiteetti:  . 1 litraa

Laite ei sovellu käytettäväksi paikoilla joissa on räjähdysvaara (kaasut, syttyvät nesteet ym).

Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin 

6. Laitteen kierrättäminen
• Kierrätä kaikki pakkausmateriaali paikallisten määräysten ja säädösten mukaisesti
• Laite ei sisällä luonnolle vaarallisia aineita
• Laitteen palveltua taloudellisen elinikänsä loppuun on sen hävittämisessä noudatettava voimassa ole-

via paikallisia määräyksiä ja ohjeita. 

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueel-
la tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty lop-
puun. 
Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuot-
teita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.
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- This symbol means that in 
case you wish to dispose of 
the product once its working 
life has ended, take it to 
an authorised waste agent 
for the selective collection 
of waste electrical and 
electronic equipment (WEEE)

 Statement of Compliance 
I hereby state under our responsibility 
that the TAURUS product(s) described 
in this ROWZER manual comply 
with the Regulations EN-60335-
1, EN-60335-2-64, EN-55014-1, 
EN-55014-2, EN-61000-3-2, EN-
61000-3-3 and EN-62233, pursuant 
to Directives 2006/42/EC and 
2004/108/EC.

Signed

 

M. Vázquez, 
Product Engineer




