Oma ja muiden turvallisuus on hyvin tärkeää.
Lukuisia turvallisuussuosituksia on lueteltu tässä käyttöohjeessa. Lue ne ja noudata niitä aina.
Tämä symboli varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi johtaa tapaturmaan tai
kuolemaan.
Kaikki turvallisuusohjeissa kuvataan vaaratyyppi ja ohjeet, miten tapaturmat
voidaan välttää ja muistuttaa seurauksista, jos ohjeita ei noudateta.
Tämä symboli ilmoittaa käytännöllisistä käyttövinkeistä.
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Turvaohjeet

Svenska

Tämä käyttöohje koskee seuraavia Novis-laitteita:
Laite
Malli
6113 - Keitin K1 (Mekaaninen versio)
NOVIS® Keitin
6114 - Keitin KTC1 (Elektroninen lämpötilan ohjaus)

Norsk

Käytettävä keitin

1. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti.
2. Suojautumiseksi sähköiskulta, älä koskaan upota Novis-pannua
veteen tai muihin nesteisiin.
3. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä sellaiset
henkilöt, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos
heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä, he ymmärtävät
käyttöön liittyvät vaarat ja käyttöä valvoo tai ohjaa turvallisuudesta
vastaava henkilö.
4. Lapset eivät saa leikkiä Novis-pannulla.
5. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
6. Irrota virtajohto pistorasiasta, kun Novis-pannua ei käytetä tai sen
puhdistuksen aikana.
7. Jos pudotat laitteen tai se on muutoin vaurioitunut, ota yhteyttä
lähimpään Novis asiakaspalveluun laitteen tarkastamiseksi.
8. Jos virtajohto on viallinen, anna valmistajan, valmistajan huoltoedustajan tai muun pätevän henkilön vaihtaa se vaaratilanteiden
välttämiseksi.
9. Älä ripusta virtajohtoa pöydän tai työtason reunalle sen suojaamiseksi lämmöltä ja öljyltä.
10. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, ei laitetta saa käyttää.
11. Novis ei ota vastuuta, jos laitetta käytetään virtasovittimella.

Suomi
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2
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Perusturvallisuusvarotoimenpiteitä tulee noudattaa aina sähkölaitteiden käytön
aikana:

Dansk

Turvaohjeet
Laitteen käyttö ensimmäisen kerran
Novis-keittimen K1 käyttö
Novis-keittimen KTC1 käyttö (Elektroninen lämpötilan ohjaus)
Puhdistus ja hoito
Tekniset tiedot
Takuu
Hävittäminen
Asiakaspalvelu

Sivu

 عربيČesky Polski

Sisällysluettelo 		

Türkçe Slovenščina

Novis-keitin / Käyttöohjeet

12. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Älä irrota
virtajohdon pistoketta märillä käsillä.
13. Älä koskaan käytä viallisia osia.
14. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
15. Älä sijoita Novis-pannua kuumalle tai märälle pinnalle tai käytä sitä
avoliekkien läheisyydessä.
16. Älä aseta käsiä pannun sisälle käytön aikana, koska tämä voi johtaa
tapaturmaan tai laitevaurioon.
17. Älä käytä laitetta muuhun kuin veden keittämiseen, koska tämä voi
johtaa tapaturmaan.
18. Irrota laite aina virransyötöstä kun sitä ei käytetä.
19. Jos keitin täytetään liian täyteen, kiehuva vesi voi valua ulos.
20. Keitintä saa käyttää vain mukana tulleen jalustan kanssa.
21. Varoitus: Vältä roiskeita liittimeen.
22. Lämpövastus on kuuma käytön jälkeen.
23. Älä poista kantta veden kiehumisen aikana.
24. Tämä laite on tarkoitettu kotitalous- ja vastaavaan käyttöön, kuten
Kauppojen henkilökunnan keittiöt, toimistot ja muut työympäristöt,
maatalot, hotellien, motellien ja muiden asuntoympäristöjen
asukkaat.
Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
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Varoitus:
• Älä kosketa lämpövastukseen keittimen käytön aikana – se on vaarallista.
• Vältä keittimen pudottamista tai altistamista iskuille, etenkin veden täyttämisen yhteydessä.
• Tarkasta, että kansi (2) on suljettu käytön aikana.
• Kytke keitin pois päältä ennen sen poistamista jalustalta.

Laitteen käyttö ensimmäisen kerran
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen laitteen käyttöä ensimmäisen kerran.
• Aseta virtapistoke pistorasiaan.
• Vain KTC1: Äänimerkki kuuluu ja näyttö (4) kytkeytyy päälle ja keittimen lämpötila näytetään näytöllä
(kun veden lämpötila on alle 30 °C, näytöllä näkyy ”—”).
• Keittimen täyttämiseksi vedellä, poista se jalustalta, avaa kansi (2) painamalla kannen avauspainiketta
(3).
• Täytä keitin maks. merkkiin saakka, sulje kansi ja aseta keitin jalustalle. Varmista, että kansi (2) on
suljettu kunnolla.
• Käynnistä laite painamalla päälle/pois päältä virtakytkintä (7).
• KTC1: Paina päälle/pois päältä virtakytkintä (7) 2 sekunnin ajan.. Lämpötila-asetus on 100 °C.
Käynnistä laite painamalla päälle/pois päältä virtakytkintä (7)
• Keitin sammuu automaattisesti, kun vesi alkaa kiehumaan. Kaada vesi ulos ja toista keittäminen 2 - 3
kertaa.

Novis-keittimen K1 käyttö

• Aseta virtapistoke pistorasiaan.
• Keittimen täyttämiseksi vedellä, poista se jalustalta, avaa kansi (2) painamalla kannen avauspainiketta
(3).
• Älä ylitäytä keitintä (enintään max-merkintään saakka).
• Aseta täytetty keitin jalustalle haluamallasi tavalla, koska laitetta voidaan kiertää 360° astetta.
• Käynnistä keitin painamalla päälle/pois päältä virtakytkintä (8),
• päälle/pois päältä virtakytkimen (8) valo syttyy.
Keitin sammuu automaattisesti, kun vesi alkaa kiehumaan ja päälle/pois päältä virtakytkimen (8) valo
sammuu.

Italiano

Français

Deutsch

English

”Valmiustila”
• 30 minuutin odotusajan jälkeen, tai kun “lämmitystä” ei käytetä, tai kun “lämmitys” päättyy, näyttö
sammuu automaattisesti. Keitin siirtyy valmiustilaan.
• Keittimen käynnistämiseksi valmiustilasta, nosta se ylös ja aseta takasin alustalle tai paina yhtä
seuraavista painikkeista (5,6,7).

Testimenetelmä:

Ελληνικά

Svenska

220-240 Volttia
2000-2400 Wattia
50-60 Hz
1,6 l
~0,85 m
Metalli
EN/IEC 60335
(IEC 60335-2-14 ja IEC 60335-1)

Norsk

Nimellisjännite
Nimellisteho
Taajuus
Veden maksimikapasiteetti
Virtajohdon pituus
Kotelon materiaali

Suomi

“Aseta lämmityslämpötilaksi suoraan 60°C”
• Kun keitin on valmis-tilassa tai lämpötilan asetustilassa ja ”+” painiketta (5) painetaan vähintään 2
sekuntia, 60 °C tallennetaan.

Tekniset tiedot

Dansk

“Aseta lämmityslämpötilaksi suoraan 80°C”
• Kun keitin on valmis-tilassa tai lämpötilan asetustilassa ja “+” + “-” painiketta (5,6) painetaan
vähintään 2 sekuntia, 80 °C tallennetaan.

Säilytys
• Ennen keittimen säilytystä, irrota se virransyötöstä, kaada vesi ulos ja anna laitteen jäähtyä.
• Kondensaation välttämiseksi säilytyksen aikana, kuivaa keitin.
• Pidä keitin lasten ulottumattomissa kuivassa ja viileässä paikassa.

 عربيČesky Polski

“Aseta lämmityslämpötilaksi suoraan 100 °C”
• Kun keitin on valmis-tilassa tai lämpötilan asetustilassa ja päälle/pois päältä virtakytkintä (7)
painetaan vähintään 2 sekuntia, 100 °C tallennetaan.

Nederlands

Kalkin poisto
• Keittimen sisälle muodostuva kalkki vaikuttaa veden makuun ja haittaa lämmönvaihtoa veden ja
lämmitysvastuksen välillä.
• Kalkin poistamiseksi, täytä keitin yhden osan viinietikan ja kahden osan veden sekoituksella max.
merkkiin saakka.
• Keitä vesi ja anna vaikuttaa yön yli. Kaada aamulla neste ulos, täytä keitin vedellä max- merkkiin
saakka, keitä ja kaada vesi pois.
• Voit käyttää myös erikoispuhdistusaineita.
• Puhdista keitin kalkista säännöllisesti.

Español

“Lämmitys esiasetettuun lämpötilaan” -toiminto
• Tällä toiminnolla voidaan valita lämpötila eri teelajien valmistamiseen.
• Paina “+/-” painiketta halutun veden lämpötilan asettamiseksi (50, 60, 70, 80, 90, 95 tai 100 °C).
• Oletuslämpötilaksi on asetettu 80 °C.
• Käynnistä laite painamalla päälle/pois päältä virtakytkintä (7).
• Kun asetettu lämpötila saavutetaan, keitin kytkeytyy pois päältä automaattisesti ja 5 äänimerkkiä
kuuluu.
• Keitin kytkeytyy suoraan lämmitystoimintoon 30 minuutiksi (kun lämpötila on enintään 90 °C). Jos
esiasetettu lämpötila on yli 90 °C, keitin jäähtyy 90 °C asteeseen ja siirtyy lämmitystoimintoon.
• Lämmitystoiminto voidaan kytkeä pois päältä milloin tahansa painamalla päälle/pois päältä
virtakytkintä (7) tai poistamalla keittimen alustalta.

Português

Puhdistus ja hoito
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Türkçe Slovenščina

Novis-keittimen KTC1 käyttö (Elektroninen lämpötilan ohjaus)

Takuu
Takuuaika:

Novis korvaa seuraavat kulut:

Novis ei korvaa seuraavia kuluja:

2 (kaksi) vuoden
täysi takuu

Materiaali- tai valmistusvirheen
korjaamisen osa- ja työkulut.
Korjauksen saa suorittaa vain
valtuutettu Novis asiakaspalvelu.

Novis-keittimen korjaukset, jota käytetään
kotitaloudessa muuhun kuin veden
keittämiseen. Vahingoista, muutoksista,
väärinkäytöstä, asennuksesta ja käytöstä
johtuvien vikojen korjaus paikallisten
sähkömääräysten vastaisesti.

Novis ei korvaa välillisiä tai seuraamuksellisia kuluja.

Hävittäminen
Euroopan direktiivin 2002/96 / EY sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely (WEEE) mukaan,
on tämä laite varustettu merkinnällä. Suojele ympäristöä ja muiden terveyttä hävittämällä
Novis-laite oikealla tavalla. Hävitä vialliset laitteet irrottamalla virtapistokkeen ja -johdon.

Asiakaspalvelu
Kaikki korjaukset ja huoltotyöt on suoritettava paikallisen Novis huoltokeskuksen toimesta.
Ota yhteyttä myyntiedustajaan tai lue lisää Internetistä: novissa.com
Käyttöohje voidaan ladata myös osoitteesta novissa.com/manual.
Valmistaja ja maahantuoja
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz, Switzerland
Puh: +41 32 475 1015 Sähköposti: info@novissa.com
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