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1. Apparatens konstruktion
A  Styrpanel
A1  Display
A2  “ + “
A3  DOUBLE PROCESSING
A4  RENGÖRING
A5  “ – “
A6  START
A7  STOP / DELETE
B  On/off -brytare
C  Dropptråg
D  Fästlock (svart)
E  Kniv
F  Bägare
G  Hållare för bägare (svart)
H  Elkabel
I  Filter
J  Bägarens lock
K  Avluftningsknapp
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2. Säkerhetsföreskrifter och varningar
• Bekanta dig noggrant med innehållet i dessa anvisningar innan du använder apparaten. Förvara denna 

manual för kommande behov och eventuella andra användare.
• Att inte följa anvisningarna i denna manual kan leda till farliga situationer.
• Rengör alla delar av apparaten som kommer i kontakt med livsmedel enligt anvisningarna innan ap-

paraten tas i bruk.

2.1. Användningsförhållanden:
• Håll arbetsomgivningen ren och väl belyst. En oredig och mörk arbetsomgivning drar till sig faromoment.
• Placera inte apparaten på heta ytor såsom spisar mm.
• Placera inte apparaten i direkt sol-ljus.
• Använd inte apparaten på platser där risk för explosion föreligger (gas, lättantändliga vätskor mm).
• Håll barn och utomstående på avstånd vid användning av apparaten.
• Apparaten bör placeras på ett plant och stadigt underlag som är fritt från vibrationer.
• Täck inte över apparaten, fara för överhettning.
• Försäkra att apparatens ventilationsöppningar inte täcks över av tyg, klädesplagg mm. Fara för elds-

våda.

2.2. Elsäkerhet:
• Det är förbjudet att använda apparaten om des stickpropp eller elkabel har skadats.
• Försäkra före anslutning till elnätet att elanslutningen på installationsplatsen överensstämmer med de 

värden som anges på apparatens typskylt.
• Apparaten får endast anslutas till ett jordat uttag (min. 10A).
• Apparatens stickpropp bör passa for uttaget. Modifiera ALDRIG stickproppen. Det är förbjudet att 

använda skarvsladdar.
• Förvara eller använd inte apparaten utomhus.
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• Lyft eller bär aldrig apparaten från dess elkabel.
• Vinda inte elkabeln runt apparaten.
• Försäkra att apparatens elkabel inte hamnat i kläm och att den inte är spänd.
• Granska elkabelns skick. Det är förbjudet att använda apparaten om elkabeln är skadad. Fara för elstöt.
• Vidrör inte sickproppen med våta händer.

2.3. Personlig säkerhet
• Skydda vid behov händerna mot kyla med skyddshandskar.
• Försäkra innan apparaten startas att kniven sitter ordentligt på plats.
• Vidrör inte apparatens rörliga delar då apparaten är i gång.

2.4. Användning och underhåll
• Rulla ut apparatens elkabel helt innan stickproppen ansluts till vägguttaget.
• Använd inte apparaten om dess tillbehör inte sitter ordentligt på plats.
• Använd inte apparaten om dess tillbehör inte är i skick. Byt omgående ut dem.
• Använd inte apparaten om on/off -brytaren inte är i skick.
• Flytta inte på apparaten då den är igång.
• Använd inte apparaten om den är lutad. Vänd inte apparaten upp och ner.
• Överskrid inte apparatens kapacitet.
• Överskrid inte MAX -märkningen
• Förhindra att kniven skadas genom att försäkra att ytan på massan i behållaren är så slät som möjligt.
• Koppla alltid apparaten ur elnätet om den inte används eller då den rengörs.
• Denna apparaten är avsedd för professionellt bruk. Inte för hemmabruk.
• Denna apparat är ingen leksak. Se till att barn inte kommer åt att leka med den.
• Denna apparat bör inte användas av barn eller av personer som lider av fysisk eller psykisk ohälsa eller 

av personer vars kunskap om apparaten inte är tillräcklig.
• Förvara apparaten utom räckhåll för barn.
• Förvara inte apparaten på platser där temperaturen kan sjunka under 2ºC.
• Utsätt inte apparaten för extrema temperaturer eller för starka magnetiska fält.
• Försäkra att smuts, damm eller andra främmande föremål inte täpper till apparatens luftöppningar.
• Håll knivarna rena och vassa.
• Använd apparaten och dess tillbehör enligt anvisningarna och för avsedda ändamål. Att använda appara-

ten för andra ändamål än vad som anges i denna manual är förbjudet och kan leda till farliga situationer.
• Granska med jämna mellanrum att fästlocket (svart) håller tätt.
• Försök inte att öppna fästlocket (svart) med våld. Försäkra att bägaren har avluftats ordentligt innan locket 

öppnas.
• Koppla alltid apparaten ur elnätet då den inte används. Detta sparar elektricitet och förlänger appara-

tens livslängd.
• Efter 10 minuters användning bör man låta apparaten vila i 5 minuter.
• Var speciellt försiktig då du handskas med knivarna. De är mycket vassa och kan förorsaka farliga 

situationer.

2.5. Service
• All service på apparaten bör utföras av bemyndigad servicepersonal användande av original reserv-

delar och tillbehör.
• Om anvisningar och förbud i denna manual inte följs kan apparatens säkerhet äventyras.  Till-

verkaren är inte ansvarig för skador som uppstått på grund av felaktig användning. Härvid 
upphör även garantin att gälla.



01.11.2013METOS SOFTJET 

6 |

2.6. Installation
• Försäkra att allt förpackningsmaterial har avlägsnats. Även från apparatens inre.
• Avlägsna inte apparatens fötter.
• Apparaten kan ställas vågrätt med hjälp av de justerbara fötterna.
• Tag i beaktande övriga säkerhetsavstånd, t ex för andra apparater, rör, elledningar mm.
• Täpp inte till apparatens luftöppningar.
• Vägguttaget som apparatens stickpropp ansluts till bör befinnas sig lätt åtkomligt så att apparaten vid 

behov, t ex farlig situation,  lätt kan kopplas ur elnätet.
• Omgivningens temperatur bör vara mellan 12ºC och 32ºC.
• Apparaten får inte användas utan att dess fötter sitter på plats.
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3. Bruksanvisning

3.1. Innan användning
• Avlägsna all skyddsfilm från apparaten.
• Försäkra att allt förpackningsmaterial har avlägsnats.
• Rengör alla delar av apparaten som kommer i kontakt med 

livsmedel enligt anvisningarna innan apparaten tas i bruk.
• Fyll bägaren (F) med önskat innehåll. Fyll inte över MAX-

strecket (Bild 1)
• Frys bägaren med innehåll till -20ºC.

3.2. Val av språk
• Placera bägarens hållare i apparaten så att handtaget kommer 

till höger (Bild 2).
• Lås bägarens hållare på plats genom att vrida den 90º medurs. 

Då hållaren når rätt läge och låses på plats hörs två ”klick” 
(Bild 3)

• Displayen visar nu “Insert PORTION: 0 “
• Tryck på “+” och “-“ -knapparna varvid displayen visar “Langu-

age”. Välj språk med hjälp av “+” och “-“ -knapparna. Bekräfta 
till sist valet genom att trycka på “START” -knappen (A6).

fig. 1

fig. 2

fig. 3

Bild 1 Bild 2

fig. 1

fig. 2

fig. 3

Bild 3

fig. 1

fig. 2

fig. 3
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3.3. Användning
• Rulla ut apparatens elkabel helt innan stickproppen ansluts till vägguttaget.
• Anslut stickproppen till vägguttaget.
• Koppla på apparaten med hjälp av on/off -brytaren.
• Displayen visar “Awaiting JAR” (”Väntar på bägare”) (Bild 4). Av säkerhetsskäl startar inte apparaten 

innan bägarens hållare med bägare sitter på plats.
• Montera kniven (E) på axeln på fästlockets undre sida (D) och försäkra att den sitter ordentligt på plats 

(Bild 5).
• Placera bägaren (F) i hållaren (G)
• Placera hållaren i apparaten så att handtaget kommer till höger (Bild 2)
• Lås hållaren på plats genom att vrida den 90º medurs. Då hållaren når rätt läge och låses på plats hörs 

två ”klick” (Bild 3)
• Displayen visar nu “Insert PORTION: 0 “
• Välj önskat antal portioner mellan 1 och 10 med hjälp av ”+” ja ”-” -knapparna
• Räkneverket nollställs genom tryck på “STOP / DELETE” -knappen (A7).
• Starta processen genom att trycka på “START” -knappen (A6).
• Displayen visar nu vald portionsmängd, antal portioner som redan bearbetats samt en pil som visar 

om kniven är på väg ner eller upp.
• Då processen är slutförd hörs en ljudsignal och displayen blir grön och visar antal portioner som redan 

bearbetats samt hur många portioner som ännu kvarstår att bearbetas.
• I vissa fall kan tryck bildas i bägaren. Det rekommenderas att avluftningsknappen (K) alltid trycks innan 

bägaren (G) med hållare avlägsnas från apparaten.

fig. 4

fig. 5

fig. 6

Esperando JARRA
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Awaiting JAR

3.4. Double processing -funktionen
• Med hjälp av Double processing -funktionen kan man få kniven att gå en andra gång genom massan 

som behandlas. På detta sätt når man bästa resultat om massan som behandlas är mycket kall eller inne-
håller stor mängd vatten. Aktivera funktionen genom att trycka på ”Double Processing” -knappen (A3).

• Displayen visar nu “2P” bredvid den valda portionsmängden. Double Processing -funktionen utförs nu 
för de valda portionerna då “START” -knappen trycks.

3.5. Cancel (avbryta) -funktionen
• Med hjälp av denna funktion kan en process stoppas genom att man trycker på STOP/DELETE -knap-

pen (A7). Displayen visar “Starting” och kniven går till övre läge varvid displayen visar “Insert Portion: 
0”. Efter detta är apparaten klar för följande start.

• Det rekommenderas att man granskar att kniven sitter ordentligt på plats innan apparaten startas på 
nytt.
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3.6. Överhettningsskydd
• Apparaten är försedd med en skyddstermostat som förhindrar att apparaten överhettas.
• Om apparaten stannar av sig själv utan att starta på nytt av sig själv, vänta i ca 15 minuter och försök 

starta apparaten på nytt. Kalla på service om apparaten inte startar.

3.7. Displaytexter
Följande meddelanden kan visas på displayen:

Text Förklaring

Awaiting JAR Bägarens hållare fattas eller sitter inte ordentligt på plats.

Starting Kniven går till övre läge

Insert PORTION Väntar på inställning av portionsmängd

2P ”Double Processing” -funktionen utförs i samband med följande start.

Cleaning wait Kniv-axeln går till nedre läge

Cleaning Remove 
the JAR 

Kniv-axeln är i nedre läget. Bägarens hållare kan avlägsnas och knivens axel ren-
göras.

Language Väntar på inställning av språk.

4. Efter användning
• Stäng av apparaten med hjälp av on/off -brytaren.
• Avlägsna apparatens stickpropp från vägguttaget.
• Rengör apparaten.

4.1. Rengöring
Bryt strömtillförseln till apparaten och låt den svalna innan rengöringsåtgärderna utförs.

• Rengör apparaten med en fuktig duk och milt rengöringsmedel och torka den till sist.
• Använd inga frätande medel.
• Använd inga lösningar eller sura / alkaliska ämnen, t ex blekningsmedel, eller medel som innehåller 

slippartiklar.
• Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor. Placera inte apparaten under rinnande vatten.
• Det är förbjudet att spruta vatten på apparaten.

Bild 6

• Var försiktig med kniven. Den är mycket vass.
• Det rekommenderas att apparaten rengörs med jämna mellanrum så 

att alla matrester avlägsnas.
• Om apparaten inte rengörs kan dess yta skadas och dess livsläng för-

kortas och säkerhet äventyras. Apparatens följande delar kan rengöras 
med hett vatten och diskmedel eller i diskmaskin (användande av ett 
skonsamt program): 
- Fästlock (svart) (D) 
- Kniv (E) 
- Bägare (F) 
- Bägarens hållare (svart) (G) 
- Bägarens lock (J)

• Ovannämnda delar bör lämnas att torka så att vattnet kan rinna ur 
dem så de torkar lätt (Bild 6).

• Se till att alla delar är torra innan de monteras tillbaka på apparaten 
eller ställs undan för förvaring.
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4.2. Kniv-axelns rengöringsfunktion
• Fäst en hållare med tom bägare på apparaten och tryck på “CLEANING” -knappen.
• Displayen visar “Cleaning Wait” och kniv-axeln går till nedre läget.
• Då axeln nått nedre läget visar displayen “Cleaning Remove the JAR”
• Flytta apparaten framåt (Bild 7).
• Avlägsna dropptråget (C)
• Avlägsna hållaren varvid kniv-axeln blir synlig (Bild 8).
• Rengör kniv-axeln med en fuktig duk.
• Kniv-axeln går tillbaka till övre läget då hållaren med tom bägare monteras tillbaka på apparaten.

fig. 7

fig. 8

fig. 9

4.3. Byte av luftfilter
• Apparaten är utrustad med ett aktivkol luftfilter (Bild 9).
• Filtret avlägsnar orenheter från luften som blåses in i bä-

garen.
• Avlägsna filtret på apparatens baksida och byt ut det mot 

ett nytt.
• Det rekommenderas att filtret byts ut med 4 - 6 månaders 

mellanrum.

fig. 7

fig. 8

fig. 9
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Problem Åtgärd

Apparaten startar inte Granska att apparatens stickpropp sitter ordentligt i vägguttaget.

Granska att huvudbrytaren är i ”ON -läget.

Apparaten identifierar 
inte bägarens hållare 

Granska att hållaren är på plats och i rätt läge.

Granska att fästlocket är på plats.

Granska att inte t ex matrester hindrar bägarens hållare att gå i rätt läge.

Apparaten går till start-
läget utan att behandla 
massan

Eventuell överhettning. Låt apparaten svalna.

Behandling av första 
portionen räcker mycket 
länge

Massan som skall behandlas är varmare än -18ºC och apparaten kan inte 
identifiera den.

Fästlocket hålls inte till-
slutet under processen

Granska att fästlocket sitter ordentligt på plats.

Granska att kniven har monterats rätt.

4.4. Om fel uppstår
• Kalla vid behov på service. Apparaten innehåller inga delar som användaren kan utföra service på. 

Försök ALDRIG reparera apparaten själv.
• Om apparatens elkabel har skadats bör den omgående bytas ut av bemyndigad servicepersonal.
• Gå igenom följande tabell innan service tillkallas:

5. Tekniska data
• Max effektförbrukning:  .......... 800 W
• Kapslingsklass: ...................... IPX1
• Vikt:  ....................................... ca.15 Kg
• Bägarens max. kapacitet:  ...... 1 liter

Apparaten lämpar sig inte för platser där risk för explosion föreligger (gas, lättantändliga vätskor mm) .

Tillverkaren förbehåller rätten till ändringar 

6. Återvinning av apparaten
• Återvinn allt förpackningsmaterial enligt lokala bestämmelser och föreskrifter
• Apparaten innehåller inga ämnen som är farliga för miljön
• När apparaten nått slutet av sin livslängd skall den återvinnas enligt gällande förordningar. Kontakta 

personal specialiserad på återvinning.  

Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid 
slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. 
Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med 
denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.
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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




