Català

Het sous-vide apparaat.
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Nederlands

over het gebruik van het
apparaat en de gevaren
Het sous-vide apparaat
begrijpen.
Roner Clip
- Reiniging en
Beste klant,
gebruikersonderhoud mag niet
Hartelijk dank voor het aanschaffen van een
door kinderen worden gedaan,
product van het merk TAURUS PROFESSIONAL.
Door de technologie, het ontwerp, de eenvoudige
tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar
bediening en het feit dat de strengste
en onder toezicht staan.
kwaliteitseisen zijn overtroffen, bent u verzekerd
van een product dat u langdurig en naar volle
- Houd het apparaat en het
tevredenheid zult kunnen gebruiken.
stroomsnoer buiten het bereik
van kinderen die jonger zijn
- Lees en bewaar deze instructies zorgvuldig
voordat u het apparaat aanzet. Het niet opvolgen
dan 8 jaar.
van deze instructies kan een ongeval tot gevolg
hebben.
- Dit apparaat is geen speelgoed.
- Reinig alle onderdelen die in aanraking komen
Houd toezicht op kinderen
met voedsel voordat u het apparaat gebruikt,
zodat ze niet met het apparaat
zoals in het hoofdstuk over reinigen is
aangegeven.
gaan spelen.
- Schakel het apparaat uit en
VEILIGHEIDSADVIES EN
haal de stekker uit het
WAARSCHUWINGEN
stopcontact voordat u
- Dit apparaat is bedoeld voor
onderdelen verwisselt of
gebruik door personen in kook- en onderdelen aanraakt die nog in
keukenwerkomgevingen.
gebruik zijn.
- Dit apparaat kan gebruikt worden - Als de netaansluiting is
door personen met beperkte
beschadigd, moet deze worden
fysieke, zintuigelijke of mentale
vervangen door een
vermogens of ontbrekende
gekwalificeerde monteur of
ervaring en kennis zolang zij op
technische
een veilige manier toezicht of
ondersteuningsdienst. Probeer
instructies hebben gekregen over
het apparaat niet zelf te
het gebruik van het apparaat en
demonteren of te repareren om
de gevaren begrijpen.
gevaarlijke situaties te
- Dit apparaat kan worden
voorkomen.
gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder zolang zij op een
veilige manier toezicht of
instructies hebben gekregen

- Zorg ervoor dat het voltage dat wordt aangegeven
op het informatielabel overeenkomt met de
netspanning voordat u het apparaat aansluit.

- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact
dat bestand is op een stroomsterkte van ten minste
10 ampère.

- De stekker van het apparaat moet goed in het
stopcontact passen. Verander niets aan de
stekker. Gebruik geen verloopstekker.

- Beschadig het netsnoer niet. Gebruik het netsnoer
nooit om het apparaat op te tillen, te dragen of los
te koppelen.

- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
- Het netsnoer niet vastklemmen of ombuigen.
- Laat het netsnoer niet hangen of de hete
oppervlakken van het apparaat aanraken.

- Controleer de staat van het netsnoer. Beschadigde
of in de knoop geraakte netsnoeren verhogen het
risico van een elektrische schok.

- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de
stekker beschadigd of kapot is.

- Als een van de behuizingen van het apparaat
breekt, moet u het apparaat onmiddellijk van het
elektriciteitsnet loskoppelen om een elektrische
schok te voorkomen.

- Gebruik het apparaat niet als het op de grond
gevallen is, als er zichtbare tekenen van schade
zijn of als er een lek is.

- Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige en donkere gebieden nodigen uit tot
onveilige situaties.

- Druk het apparaat stevig vast door het aan de
zijkant van de kookcontainer/pan vast te klemmen.
Plaats de kookcontainer/pan op een vlak oppervlak
om morsen of kantelen te voorkomen. Plaats het
apparaat niet op een fornuis of in een oven.

- Aanrechtbladen van marmer en Corian (dit bestaat
voor 70% uit minerale grondstoffen (restmateriaal
dat afkomstig is uit bauxiet ofwel aluminiumerts,
25% uit acrylaat, 2% bindmiddel en voor 3% uit
natuurlijke kleurstoffen)) kunnen de door de
circulatiepomp opgewekte warmte niet weerstaan.
Plaats de kookcontainer/pan op een ander
oppervlak om schade te voorkomen.

- Dompel het systeem niet onder voorbij het MAX
streepje van de roestvrijstalen behuizing.

- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik
buitenshuis.

- Het netsnoer moet regelmatig worden onderzocht
op tekenen van schade en als het snoer
beschadigd is, mag het apparaat niet worden
gebruikt.

- Laat het apparaat niet in de regen staan en stel het
niet bloot aan vocht. Als er water in het apparaat
komt, verhoogt dit de kans op een elektrische
schok.

- Laat personen die niet hittegevoelig zijn het
apparaat niet gebruiken (het apparaat heeft
namelijk verwarmde oppervlakken).

- Raak geen bewegende delen aan van het apparaat
tijdens gebruik.

- Raak de verwarmde delen van het apparaat niet
aan, want dit kan ernstige brandwonden
veroorzaken.

- Raak geen metalen delen van het apparaat aan
tijdens gebruik omdat dit ernstige brandwonden
kan veroorzaken.
GEBRUIK EN ONDERHOUD:

- Rol het netsnoer van het apparaat volledig uit voor
elk gebruik.

- Gebruik het apparaat niet als de onderdelen niet
goed zijn geplaatst.

- Gebruik het apparaat niet als de bijbehorende
onderdelen kapot zijn. Vervang ze onmiddellijk.

- Zet het apparaat niet aan zonder water.
- Gebruik het apparaat niet als de aan / uitschakelaar niet werkt.

- Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
- Gebruik het apparaat niet als het is omgevallen en
draai het ook niet om.

- Keer het apparaat niet ondersteboven als het in
gebruik is of op het stroomnet is aangesloten.

- Neem de MAX- en MIN-niveaus in acht. (Figuur 1).
- Bewaar dit apparaat buiten het bereik van kinderen
en/of personen met beperkte fysieke, zintuigelijke
of mentale vermogens of ontbrekende ervaring en
kennis. Ruim het apparaat niet op zolang het nog
niet is afgekoeld.

- Verplaats het apparaat niet als het nog heet is.
- Verbrandingsgevaar: de kookcontainer/pan, de
roestvrijstalen behuizing van de circulatie propeller
en voedselbakjes worden allemaal heet tijdens
gebruik. Gebruik ovenwanten of tangen wanneer u
deze onderdelen vastpakt. Laat het systeem
afkoelen voordat u de kookcontainer/pan leegt.

- Houd het apparaat in goede staat. Controleer of de
bewegende delen niet scheef zitten of vastlopen en
zorg ervoor dat er geen kapotte onderdelen of
problemen zijn die voorkomen dat het apparaat
naar behoren werkt.

- Gebruik het apparaat alleen in een met water

HET INSTELLINGENMENU:
1

AAN/UIT toets

2

Pictogram om tijd en temperatuur in te
stellen

3

Temperatuuraanduiding

4

Tijdsweergave

TOEPASSINGEN:
- Het garen van vacuüm verpakte producten
(vlees, vis, gevogelte, groenten, terrines, paté,
jam, confituur, aromatische oliën ...)

gevulde kookcontainer/pan.

- Geen gedeïoniseerd water gebruiken (ofwel DI
water (water waarvan de zuurgraad is aangepast
d.m.v. een water-ionisator)).
SERVICE:

- Zorg ervoor dat het apparaat alleen door
gekwalificeerd personeel wordt onderhouden en
dat bestaande onderdelen / accessoires alleen
vervangen worden door originele
reserveonderdelen of accessoires.

- LET OP: Er is kans op brand als de reiniging van
het apparaat niet volgens deze instructies wordt
uitgevoerd.

- Elk onjuist gebruik of niet-naleving van de
gebruiksaanwijzingen maakt de garantie en de
aansprakelijkheid van de fabrikant ongeldig.

OMSCHRIJVING
A
B
C
D
E
F
G
H

Scrollwiel
Instellingenmenu
Functioneringslampje
Klem
MAX en MIN waterniveau
RVS behuizing
Propeller beschermdop
Circulatie propeller

- Pasteuriseren (85ºC voor gerechten die gekookt
worden met traditionele technieken).
VOORDELEN:
- Het garen op lage temperatuur voorkomt
vochtverlies en uitdroging van het voedsel zodat
de natuurlijke structuur behouden blijft.
- Sous vide koken verbetert de aroma's, de smaak
van voedsel en de gebruikte specerijen.
- Gerechten kunnen van tevoren bereid worden.
- Het garen in water zorgt voor nauwkeurigere
resultaten dan koken in een convectieoven.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
VOOR GEBRUIK:
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
INSTALLEREN VAN DE RVS BEHUIZING:
- Houd het apparaat vast en zorg dat het
vergrendelingssymbool en de pijl op een lijn zitten,
draai de behuizing met de klok mee totdat u ziet
dat de pijl en het vergrendelingssymbool zich in
dezelfde horizontale positie bevinden (Figuur 2).
GEBRUIK:
- Wikkel het netsnoer volledig af voordat u het
apparaat aanzet.
- Vergrendel het apparaat door het aan de zijkant
van de kookcontainer/pan vast te klemmen.
- Dit apparaat vereist een 6-15 L kookcontainer/pan.
- Sluit het apparaat aan op het stroomnet.
- Het
pictogram en het functioneringslampje
zullen gaan branden.
- Druk op het
pictogram om naar het
instellingenmenu te gaan. U hoort een pieptoon.

- Vervolgens knipperen de temperatuuraanduiding
(nummer 3) en het pictogram tijd/temperatuur
(nummer 2).
- Stel met het scrollwiel de gewenste
bereidingstemperatuur in.
- Druk vervolgens op tijd/temperatuurknop (nummer
2) en stel met het scrollwiel de gewenste uren in.
- Druk nogmaals op de tijd/temperatuurknop
(nummer 2) om de gewenste minuten in te stellen.
- Druk op het
pictogram om de instelling te
bevestigen en het apparaat begint met bereiden.
Het water zal nu opgewarmd worden naar de
ingestelde temperatuur. Zodra de ingestelde
temperatuur bereikt is begint de ingestelde tijd
terug te lopen.
- Als u de instelling wilt wijzigen, houdt u de
tijd/temperatuurknop enkele seconden ingedrukt en
herhaalt u de hierboven beschreven stappen.
- Houd het pictogram 3 seconden ingedrukt om de
bereiding te stoppen.
NA GEBRUIK:
- Schakel het apparaat uit door het pictogram 3
seconden ingedrukt te houden.
- Trek de stekker van het apparaat uit het
stopcontact.
- Reinig het apparaat.
THERMISCH BEVEILIGINGSMECHANISME:
- Het apparaat is voorzien van een
veiligheidsvoorziening die het apparaat beschermt
tegen oververhitting.
- Wanneer het apparaat herhaaldelijk wordt in- en
uitgeschakeld en dit niet te wijten is aan de
thermostaatregeling, controleer dan of er geen
problemen zijn met de luchtinvoer of -uitstoting.
- Als het apparaat zichzelf uitschakelt en zichzelf niet
opnieuw inschakelt, haal dan de stekker uit het
stopcontact en wacht ongeveer 15 minuten voordat
u het opnieuw aansluit. Als het apparaat niet meer
aangezet kan worden, neem dan contact op met
erkende technische assistentie.
SPECIALE MELDINGEN:
Wanneer de melding EE1 op het scherm verschijnt,
kan dit betekenen dat:
- Het waterniveau zich onder het minimumniveau
bevindt.

- Het apparaat werd uit het waterreservoir gehaald
terwijl het nog aan stond.
- Het water verdampt is.
- Het apparaat wordt zonder water gebruikt.

REINIGING EN ONDERHOUD
- Koppel het apparaat los van de netaansluiting en
laat het afkoelen voordat u begint met reinigen.
- Demonteer het apparaat, houd het vast en draai de
behuizing tegen de wijzers van de klok in. (Figuur
3).
- Draai de propeller beschermdop van de circulatie
propeller uit de vergrendelingspositie en haal de
propeller beschermdop er vervolgens af (Figuur 4).
- Veeg de elektrische apparatuur en de
netaansluiting schoon met een vochtige doek en
droog daarna af. HET APPARAAT NOOIT IN
WATER OF EEN ANDERE VLOEISTOF
ONDERDOMPELEN.
- Reinig de apparatuur met een vochtige doek met
een paar druppels afwasmiddel en droog het
daarna af.
- Gebruik geen oplosmiddelen of producten die zuur
of basisch zijn om het apparaat schoon te maken
zoals bijvoorbeeld bleek- of schuurmiddelen.
- Voorkom dat er water of andere vloeistoffen in de
ventilatieopeningen komen omdat dit schade aan
de binnenkant van het apparaat kan veroorzaken.
- Het is verstandig om regelmatig het apparaat te
reinigen en voedselrestanten te verwijderen.
- Als het apparaat niet goed wordt onderhouden en
niet schoon is, kan dit het oppervlak aantasten en
de levensduur verkorten. Het apparaat kan minder
veilig worden in gebruik.
- De volgende stukken mogen in een afwasmachine
worden gewassen (met een zacht
reinigingsprogramma):
*RVS behuizing
- Gebruik voor het reinigen van de
verwarmingsspiraal en circulatie propeller een
afwasmiddel en een zachte borstel en spoel de
onderdelen af met water. Het bovenste gedeelte
van het apparaat, inclusief het hoofdgedeelte, NIET
in water afspoelen.
- Droog alle delen af voordat u ze in elkaar zet en
opruimt.

STORINGEN EN REPARATIE
- Breng het apparaat naar een erkende technische
ondersteuningsdienst als het product is beschadigd
of als er andere problemen zijn. Probeer het

apparaat niet zelf te demonteren of te repareren,
omdat dit gevaarlijk kan zijn. Wanneer het apparaat
aanstaat tijdens een abnormale netstoring, kan de
prestatie afnemen en moet het misschien worden
losgekoppeld om de normale werking te herstellen.

elektronische apparatuur en Richtlijn 2009/125 / EG
betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor
energiegerelateerde producten.

VOOR EU-PRODUCTVERSIES EN / OF IN GEVAL
DAT DEZE INFO IN UW LAND GEVRAAGD
WORDT:
ECOLOGISCHE INFORMATIE EN
RECYCLEERBAARHEID VAN HET PRODUCT
- De verpakkingsmaterialen van dit apparaat zijn
opgenomen in een inzamelings-, classificatie- en
recyclingsysteem. Als u deze verpakking wilt
weggooien, gebruik dan de juiste containers voor
elk type materiaal.
- Het product bevat geen concentraties van stoffen
die als schadelijk voor het milieu kunnen worden
beschouwd.
- Dit pictogram betekent dat als u het
apparaat wilt weggooien omdat de
levensduur ervan is verstreken, u het naar
een erkend afvalverwerkingsbedrijf voor de
selectieve inzameling van afval van elektrische en
elektronische apparatuur dient te brengen.
Dit apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/35 /
EU over laagspanning, Richtlijn 2014/30 / EU over
Elektromagnetische compatibiliteit, Richtlijn 2011/65
/ EU betreffende de beperking van het gebruik van
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Ik verklaar hierbij onder onze eigen
verantwoordelijkheid dat het TAURUS product
beschreven in deze RONER CLIP-handleiding
voldoet aan de voorschriften EN 60335-1, EN 603352-15, EN 62333, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62321 en EN 50564 in
overeenstemming met de richtlijnen: 2014/35/EU,
2014/30/EU, 2011/65/EU y 2009/125/EC.
Ondertekend:
15/12/2016

A. Martí
Product Engineering

PROBLEMEN OPLOSSEN – VEELGESTELDE VRAGEN
Lawaai

Onder normale omstandigheden zal het systeem zoemen
wanneer de motor, circulatie propeller en koelventilator in gebruik
zijn.

Slijpgeluid

De RVS behuizing zit los. Druk de RVS behuizing omhoog tot in
de geleidingsgroef en draai naar rechts totdat u een klik hoort.
Zodra de behuizing vast zit, zal het geluid verdwijnen.
Het is ook mogelijk dat de circulatie propeller onbedoeld is
verbogen. Schroef in dit geval de onderste propeller beschermdop
los en druk voorzichtig op de propeller totdat deze in het midden
staat.

Slurpgeluid

Het apparaat heeft een waterdraaikolk veroorzaakt, net zoals
wanneer je een met water gevulde wastafel of bad leeg laat
lopen.
Voeg meer water toe of beweeg met een lepel voorzichtig door
het water. Er is geen algemene oplossing om een gevormde
waterdraaikolk op te lossen, het zal meestal vanzelf verdwijnen.

Gorgelend + zoevend geluid

De pomp zuigt lucht aan - voeg meer water toe. Je zou ook kleine
bubbels in het waterreservoir/pan moeten kunnen zien.

Schade aan voedsel

De waterstraal van de propeller breekt eieren of beschadigt
visfilets: draai de pompuitlaat in de richting van de rand van de
kookcontainer/pan; dit zorgt voor een minder sterke straal door
de propeller. Het is ook een goede gewoonte om eieren te
verpakken om te voorkomen dat ze in bepaalde containers
worden "weggeblazen".

Het apparaat kan niet worden
uitgeschakeld

Controleer de stekker en de stroomonderbrekers

Laag water alarm (EE1)

Voeg meer water toe, het waterniveau kan namelijk dalen door de
propeller die het water laat bewegen.

Het laag water alarm wordt
geactiveerd nadat het
apparaat een paar seconden
aan staat (EE1)

Voeg meer water toe – De propeller genereert golven en soms
zullen deze golven ervoor zorgen dat het waterniveau tussen de
sensoren fluctueert. Soms gebeurt het dat de golven het
waterniveau doen dalen tot onder de sensor waardoor het laag
water alarm wordt geactiveerd. Dit is normaal en er hoeft alleen
maar meer water toegevoegd te worden.

Temperatuuraflezing komt niet Thermische circulatiepompen met lage temperatuur zijn
overeen met thermometer
gekalibreerd volgens een wetenschappelijke standaard voor
platina, die veel nauwkeuriger is dan thermometers die je in
winkels koopt.

