English
Deutsch
Français

6500

Italiano

Espremedor Novis VitaJuicer

Nederlands

Typ

Din och andras säkerhet är av största betydelse.
I den här bruksanvisningen finns många olika säkerhetsanvisningar. Läs igenom och följ alltid dessa
säkerhetsanvisningar.

Svenska

Säkerhetsanvisningar

Ελληνικά

Português

Español

Modell

Norsk

1
1
2
3
4
5
8
10
10
11
11

Den här symbolen används f ör att göra dig uppmärksam på möjliga faror som kan leda
till dödsfall eller personskador. Alla säkerhetsanvisningar
förklarar typen av fara och ger inf ormation om hur du kan undvika risken f ör
personskador och de informerar också om vilka följderna kan bli om du inte följer den
information som ges.
Inclui informações úteis para o utilizador
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Den här bruksanvisningen gäller för följande modell:

sida

Dansk

Innehåll		

Giltighetsområde
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VitaJuicer by Novis Bruksanvisning

Viktiga säkerhetsåtgärder
Vid användning av elektriska apparater måste man alltid beakta
följande säkerhetsåtgärder.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
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Läs igenom bruksanvisningen noga.
Om rengöring av ytorna i kontakt med mat, se Skötsel och
rengöring.
För att skydda dig mot risk för en elstöt, sätt aldrig ner Novis
VitaJuicer i vatten eller någon annan vätska.
Den här Novis VitaJuicer är inte lämplig att användas av barn.
Personer med begränsad kroppslig, sensorisk eller mental förmåga, och även oerfarna och okunniga personer, får bara använda
Novis VitaJuicer om de står under uppsikt eller instrueras av en
annan person som är ansvarig för den första personens säkerhet.
Dra ur nätkontakten ur eluttaget när du inte använder Novis
VitaJuicer, innan du sätter på eller tar av delar och när du rengör
Novis VitaJuicer.
Rör inte vid rörliga delar.
Använd inte Novis VitaJuicer med en skadad kabel eller kontakt
eller efter att den inte har fungerat ordentligt, har tappats eller
skadats på annat sätt. Låt närmaste Novis kundtjänstställe
kontrollera Novis VitaJuicer.
Om kontakten inte passar in i eluttaget, vänd dig till en kvalificerad elektriker. En kontakt får endas b ytas ut av en utbildad

fackman.
Användning av tillbehör som inte kommer från Novis kan leda till
en brand, elstöt eller till personskador.
10. Använd inte apparaten utomhus.
11. Låt inte nätkabeln hänga över bordskanten eller över arbetsplattans kant.
12. För när du bearbetar ingredienser inte in händerna eller hjälpmedel i påfyllningsschaktet eftersom detta kan leda till allvarliga
kroppskador eller skador på apparaten. Använd bara den därför
avsedda stampen.
13. Centrifugskivan är vass. Var försiktig när du hanterar den.
14. Se till att locket eller citrusskålen är ordentligt spärrat innan du
börjar använda Novis VitaJuicer.
15. Använda alltid stampen för att trycka ner ingredienserna.
16. Försök inte att kringgå lockets eller citrusskålens och den inre
behållarens spärr.
17. Använd aldrig defekta delar. Kontakta ditt försäljningsställe eller
kontaktadressen som anges av kundtjänst.
18. Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en kvalificerad person för att undvika ytterligara faror/skador.
19. Använd inte Novis VitaJuicer när den roterande centrifugskivan
går, eller om skyddslocket är skadat eller om det finns synliga
sprickor/ skador.
20. De flesta safter behöver en bearbetningstid på 2–5 minuter.
Novis VitaJuicer kan vara kontinuerligt i drift upp till 20 minuter.
21. Förvara apparaten och kabeln utom räckhåll för barn. Barn får
9.

English
Deutsch
Français
Nederlands

Italiano

Kontrollera leveransens innehåll. Om delar saknas, kontakta omgående ditt försäljningsställe. I
bruksanvisningen beskrivs hur man på ett säkert sätt hanterar de medföljande tillbehören.

Novis VitaJuicer

Español

Den här produkten är uteslutand avsedd för användning i hushåll.

Leveransens innehåll

Ελληνικά

Português

Behåll den här bruksanvisningen för att senare kunna använda den.

Svenska

Citruskon

Suomi

Norsk

Citrussil

Dansk

Citrusskål

Mosenhet

Stamp
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inte leka med apparaten.
Felaktig användning av apparaten kan orsaka skador.
23. Var försiktig när du hanterar de vassa skärbladen, tömmer skålen
och under rengöring.
24. Använd inte apparaten om den roterande silen är skadad eller
har synliga sprickor.
22.

Innan idrifttagande
För att komma åt centrifug och den inre
behållaren, vrid locket något åt vänster.

Centrifug (bestående av centrifugsil
och centrifugskiva)

Ställ Novis VitaJuicer på en torr och jämn yta så att uthällningsenheten är vänd framåt och knappen är
vänd åt höger.
Rengör innan första användningen alla löstagbara delar på Novis VitaJuicers och rengör huset med en
fuktig trasa (se skötsel och rengöring).
Anslut inte Novis VitaJuicer till elnätet (växelström med 220–240 Volt; frekvens:
50/60 Hz), förrän den har monterats och ställts upp fullständigt.

Linda upp kabeln
Centrifugskiva

Uthällningsenhet

Inre behållare

Förpackningsmaterialet (kartong, plastfolie PE och frigolit EPS) är märkt och ska om möjligt
lämnas till återvinning och avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
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Om du ställer upp Novis VitaJuicer i närheten av ett eluttag klan du linda upp kabeln i botten på
apparaten för att korta av kabeln.
Gör så här:
1. Ta bort locket, den inre behållaren, citrusstycket, citruskonen, centrifug osv.
2. Ställ Novis VitaJuicer uppochner på en mjuk trasa.
3. Lossa kabeln från hållaren.
4. Anpassa kabeln till avståndet till eluttaget genom att linda upp den ett eller två varv i botten på
apparaten.
5. Sätt fast kabeln i hållaren igen.

English
Deutsch
Italiano
Português

Español

Förberedelser

För aldrig in några föremål eller dina fingrar i påfyllningsschaktet. Använd uteslutande
den därför avsedda stampen. Öppna inte apparaten förrän centrifugen står helt stilla.
Använd aldrig centrifugen utan centrifugsilen. Se till att centrifugsilen sitter ordentligt
och är spärrad (de röda stiften utvändigt ligger kant i kant mot centrifugsilen).

Nederlands

// Saftpressning utan puréenhet
Perfekt för fasta frukter och grönsaker: äpplen, morötter, salladsgurkor osv.
Resultat: en naturlig saft utan fruktkött.

Français

Användning

.
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Dansk

Suomi

Norsk

Svenska

Ελληνικά

Tvätta fasta frukter och grönsaker och skär dem i bitar.
1. Sätt i uthällningsenheten.
2. Sätt i den inre behållaren.
3. Montera ihop centrifugen (centrifugsil, centrifugskiva)
4. Sätt i centrifugen.
5. Sätt på locket och spärra genom att vrida det åt höger.
6. Ställ ett glas eller en annan uppsamlingsbehållare under uthällningsenheten.
7. Starta apparaten (knappen på I)
8. Lägg i de förberedda bitarna av frukt eller grönsaker i påfyllningsschaktet och tryck långsamt nedåt med stampen. Fortsätt tills du har pressat
den mängd du vill ha.
9. Tryck utloppet uppåt när du byter glas. DROPHOLD förhindrar att det
fortsätter att droppa. När du har bytt glas, tryck utloppet nedåt. Du kan
nu fortsätta att pressa saft.
10. Stäng av Novis VitaJuicer när det bara droppar lite saft (knappen på 0).

// Saftpressning med puréenhet
Perfekt för mjuka eller kokta frukter och grönsaker: hallon, vinbär, tomater osv.
Resultat: en tjockflytande saft (puré)
Fyll aldrig på fasta frukter eller grönsaker i Novis VitaJuicer om
du använder puréenheten eftersom Novis VitaJuicer i så fall kan
skadas.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Förberedelser
11.

Fasta frukter eller grönsaker
•• tvätta
•• skär i stora bitar
•• koka
Mjuka frukter eller grönsaker
•• tvätta
•• skär i stora bitar
1. Sätt i uthällningsenheten.
2. Sätt i den inre behållaren.
3. Montera ihop centrifugen (centrifugsil, centrifugskiva)
4. Sätt i centrifugen.
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Sätt på puréenheten på lockets axel och vrid den till vänster och
spärra.
Sätt på locket och spärra genom att vrida det åt höger.
Ställ ett glas eller en annan uppsamlingsbehållare under uthällningsenheten.
Starta apparaten (knappen på I)
Lägg i de förberedda bitarna av frukt eller grönsaker i påfyllningsschaktet och tryck långsamt nedåt med stampen. Fortsätt tills du har
pressat den mängd du vill ha.
Tryck utloppet uppåt när du byter glas. DROPHOLD förhindrar att det
fortsätter att droppa. När du har bytt glas, tryck utloppet nedåt. Du kan
nu fortsätta att pressa saft.
Stäng av Novis VitaJuicer när det bara droppar lite saft (knappen på
0).

För aldrig in några föremål eller dina fingrar i påfyllningsschaktet. Använd uteslutande
den därför avsedda stampen. Öppna inte apparaten förrän centrifugen står helt stilla.
Använd aldrig centrifugen utan centrifugsilen. Se till att centrifugsilen sitter ordentligt
och är spärrad (de röda stiften utvändigt ligger kant i kant mot centrifugsilen).

English

• Tvätta citrusfrukter.
• Halvera frukterna.
1. Sätt i uthällningsenheten.
2. Sätt i den inre behållaren.
3. Sätt i citrusskålen (haka fast åt vänster).
4. Sätt i citrussilen.
5. Sätt på citruskonen.
6. Ställ ett glas eller en annan uppsamlingsbehållare under
uthällningsenheten.
7. Starta apparaten (knappen på I)
8. Pressa med handen frukten på konen, frukten pressas ur. Fortsätt
tills du har pressat ur de antal frukter du vill ha. Tryck utloppet uppåt
när du byter glas. DROPHOLD förhindrar att det fortsätter att droppa.
När du har bytt glas, tryck utloppet nedåt. Du kan nu fortsätta att
pressa saft.
9. Stäng av Novis VitaJuicer när det bara droppar lite saft (knappen på 0).

•• Tvätta citrusfrukter
•• Halvera frukterna.
1. Sätt i uthällningsenheten.
2. Sätt i den inre behållaren.
3. Montera ihop centrifugen, centrifugsil, centrifugskiva.
4. Sätt i centrifugen.
5. Sätt i citrusskålen (haka fast åt vänster)
6. Sätt inte i citrussilen.
7. Sätt på citruskonen.
8. Ställ ett glas eller en annan uppsamlingsbehållare under
uthällningsenheten.
9. Starta apparaten (knappen på I)
10. Pressa med handen frukten på konen, frukten pressas ur. Fortsätt
tills du har pressat ur de antal frukter du vill ha.
11. Tryck utloppet uppåt när du byter glas. DROPHOLD förhindrar att
det fortsätter att droppa. När du har bytt glas, tryck utloppet
nedåt. Du kan nu fortsätta att pressa saft.
12. Stäng av Novis VitaJuicer när det bara droppar lite saft (knappen på 0).

Deutsch

Förberedelser

Français

Förberedelser

Italiano

// Citruspress med centrifug (VITATEC)
Perfekt för citrusfrukter: apelsiner, citroner, grapefruit osv.
Resultat: En snabbt tillredd saft utan kärnor och utan fruktkött med stor saftavkastning.

Ελληνικά

Svenska
Norsk
Suomi
Dansk
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10.

Português

Español

Nederlands

// Citruspress utan centrifug (CITROMAX)
Perfekt för citrusfrukter: apelsiner, citroner, grapefruit osv.
Resultat: en snabbt tillredd saft utan kärnor med lite fruktkött

Tips
DROPHOLD
Saftutloppet kan avbrytas kort så att man kan byta glas. Tryck utloppet uppåt. DROPHOLD förhindrar att saften rinner
ut och att det fortsätter droppa. När du har bytt glas, tryck utloppet nedåt igen. Du kan nu fortsätta att pressa saft.

Optimal saftmängd
För att få ut en optimal mängd saft, tryck bara lätt på stampen så att frukten eller grönsakeran
sönderdelas fullständigt på raspen. Lås sedan Novis VitaJuicer fortsätta gå några sekunder tills saften
har runnit ut fullständigt.
Dubbel säkerhet
Apparaten fungerar bara om saftbehållaren är isatt och locket eller
citrusskålen är ordentligt fastsatta.

När ska centrifugen tömmas?
Om man gör saft under en längre tid bör man tömma centrifugen regelbundet.
Om Novis VitaJuicer börjar vibrera bör man också tömma centrifugen.
1. Stäng av Novis VitaJuicer (knapp lodrätt på 0)
2. Ta bort locket eller citrusstycket.
3. Ta ur centrifugen.
4. Ta bort centrifugsilen med centrifugskivan.
5. Knacka ur centrifugsilen.
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English
Deutsch
Français

Ta bort centrifugen och den inre behållaren. Da först då ut uthällningsenheten.
Rengör apparathuset med en fuktig, varm trasa och lite diskmedel.
Torka av huset med en mjuk trasa. Använd inga skrubbande medel eller skurdynor.
Alla löstagbara delar kan göras rent i diskmaskinen förutsatt att de placeras i den övre korgen i
maskinen. Använd inga höga temperaturer (undvik temperaturer över 60°C).
•• För rengöring i diskmaskin, ta isär centrifugen och ta bort kakan med fruktrester.

Ελληνικά

Português

Español

Nederlands

•• Ställ knappen lodrätt (på 0).
•• Koppla ifrån Novis VitaJuicer från elnätet innan du gör rent den.
•• Ta borta alla löstagbara delar:

••
••
••
••

Italiano

Skötsel och rengöring

Suomi

Norsk

Svenska

Centrifugskivan är vass. Var försiktig när du hanterar den.

Använd inga skrubbande medel eller skurdynor när du diskar och
rengör delarna. Dessa medel kan repa delarna eller göra dem matta.
Torka av alla delar efter rengöringen.
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•• locket tas av genom att man vrider det lätt åt vänster.

Dansk

Ta av locket från stampen för att rengöra i diskmaskin.

Störningar
Vid en störning måste apparaten alltid kopplas ifrån strömförsörjningen och huvudbrytaren ställas på 0.

Novis VitaJuicer fungerar inte
•• Säkerställ att den inre behållaren är ordentligt isatt och att locket eller citrusskålen är korrekt
inriktade och spärrade.
•• Är Novis VitaJuicer ansluten till elnätet?
•• Är säkringen i strömkretsen i Novis VitaJuicers ok? Om du har en strömavbrottsbrytare, kontrollera
att strömkretsen är sluten.
•• Koppla ifrån Novis VitaJuicer från nätet och sätt tillbaka kontakten i eluttaget.
Ingen saft kommer ut
•• Se till att uthällningsenheten är ordentligt isatt och utloppet är tryckt nedåt.
•• Ta bort den inre behållaren och gör rent ventilen.
•• Är centrifugen ordentligt ihopsatt och spärrad?

Om störningen inte kan åtgärdas, kontakta ditt försäljningsställe eller vänd dig till den adress som finns
angiven under avsnittet Kundtjänst.

Reparationer på Novis VitaJuicer får endast utföras av de officiella serviceställena. På grund av icke
fackmässiga reparationer kan faror för användaren uppstå.
För icke fackmässiga reparationer kan inget ansvar tas för eventuella skador. I detta fall upphör
garantianspråket.

Avfallshantering
I överrensstämmelse med kraven i det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller
innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) är den föreliggande apparaten försedd med
en märkning.
Skydda miljön och andras hälsa genom att du avfallshanterar Novis VitaJuicer på ett fackmässigt sätt.
Uttjänta Novis VitaJuicer ska omedelbart göras obrukbara. Dra ur nätkontakten och kapa av nätkabeln.

Vibrationer i Novis VitaJuicers
•• Töm centrifugen (se avsnittet Skötsel och rengöring).
•• Är centrifugen ordentligt ihopsatt och spärrad?
Centrifug blockerad
•• Töm centrifugen (se avsnittet Skötsel och rengöring).
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Denna symbol betyder att den här apparaten inte får kastas i vanliga hushållssopor. Den måste lämnas
till ett lämpligt uppsamlingsställe för gamla elektriska eller elektroniska produkter. För information om
sådana uppsamlingsställen, vänd dig till din kommunförvaltning eller ditt försäljningsställe.

English
Deutsch

Garanti

240 Watt

Frekvens

50/60 Hertz

Maximala mått
(bredd x djup x höjd)

22 x 23 x 43 cm / 8,7x 9 x17 tum

Saftutloppets höjd

15,2 cm /6 tum

Vikt

6,8 kg /15 lb

Kabellängd

1m /3,28 ft

Kundtjänst

Material hus

Tryckgjutning

Material utlopp

Rostfritt stål

Samtliga reparations- och underhållsarbeten ska utföras lokalt av ett godkänt Novis VitaJuicer-kundcentrum. Ta kontakt med ditt försäljningsställe eller sök information på Internet.
novissa.com

Provad enligt

EN / IEC 60335
(IEC 60335-2-14 e IEC 60335-1)

Novis står för kostnaderna:

Novis står inte för kostnaderna:

2 (två) år fr.o.m. köpdatum
för Novis VitaJuicer som
används i hushåll.

Reservdelar och arbetskostnader för att åtgärda
materialskador och
tillverkningsfel. Reparationen
måste utföras av godkänt Novis
kundcentrum.

Reparationer på Novis VitaJuicer som
används för andra ändamål än den
normala safttillredningen i hushåll.

Nederlands

Nominell effekt

Garantitid:

Español

220–240 Volt

Ελληνικά

Português

Reparationer av skador som förorsakas av
olyckor, förändringar, felaktig resp.
missbrukande användning och installation
och handvändning som strider mot
gällande elektriska föreskrifter.

Dansk

Suomi

Norsk

Svenska

Novis lämnar överhuvudtaget ingen garanti för bi- och följdkostnader.

Bruksanvisningen kan laddas ner från hemsidan novissa.com
Hersteller und Importeur
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
T: +41 32 475 1015
E-Mail: info@novissa.com
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Nominell spänning

Italiano

Français

Tekniska data

READ MANUAL ONLINE
NOVISSA.COM/MANUAL

