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Pусский

Lingkup Aplikasi

Indonesia

NOVIS VitaJuicer Instruksi Penggunaan

Modell

Typ

Novis VitaJuicer

6500

Instruksi Keamanan
Keamanan Anda dan keamanan orang lain sangatlah penting.
Instruksi pengoperasian melingkupi beberapa petunjuk untuk keamanan. Harap baca dan selalu ikuti
seluruh instruksi keamanan berikut.
Simbol ini untuk menandai risiko dan bahaya yang dapat menyebabkan kematian
atau cedera. Seluruh instruksi keamanan menunjukkan jenis bahaya dan
memberikan petunjuk akan cara untuk menghindari risiko cedera dan menjelaskan
konsekuensi karena kegagalan mengikuti petunjuk.
Simbol ini menandai petunjuk yang berguna.
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Prosedur Keamanan Penting
Prosedur keamanan berikut harus selalu diperhatikan ketika
menggunakan peralatan listrik.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

2

Harap baca instruksi pengoperasian dengan hati-hati.
Cara untuk membersihkan permukaan yang bersentuhan dengan
makanan, harap lihat bagian “PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN”.
Jangan pernah merendam Novis VitaJuicer di dalam air atau
cairan lain untuk mencegah risiko sengatan listrik.
Novis VitaJuicer tidak diperuntukkan untuk digunakan oleh
anak-anak. Orang dengan keterbatasan fisik, atau mental atau
sensorik dan juga orang yang tidak berpengalaman atau berpengetahuan harus mengoperasikan Novis VitaJuicer di bawah
pengawasan atau panduan dari orang yang bertanggung jawab
akan keamanannya.
Lepas Novis VitaJuicer dari stopkontak ketika sedang tidak digunakan, sebelum memasang atau melepas lampiran, dan sebelum
membersihkan Novis VitaJuicer.
Jangan sentuh bagian yang bergerak.
Jangan mengoperasikan Novis VitaJuicer dengan kabel atau
steker yang rusak atau apabila pernah mengalami kegagalan
fungsi atau terjatuh atau rusak dengan cara apapun. Bawa Novis
VitaJuicer Anda agar diperiksa oleh layanan purna jual Novis.
Jika steker tidak dapat terpasang dengan benar pada soket,
harap konsultasikan dengan petugas perbaikan. Steker hanya

dapat diganti oleh petugas perbaikan.
9. Penggunaan lampiran yang tidak dapat menanggung Novis dapat
menyebabkan kebakaran, sengatan listrik atau kecelakaan.
10. Jangan gunakan alat di luar ruangan.
11. Jangan biarkan kabel listrik tergantung pada tepian meja atau
permukaan.
12. Ketika memproses bahan, jangan masukkan tangan Anda atau
peralatan lainnya ke dalam saluran makanan karena ini dapat
menyebabkan cedera yang serius atau kerusakan pada alat.
13. Hanya gunakan pendorong yang disediakan.
14. Pelat penghancur sangat tajam. Gunakan dengan hati – hati.
15. Pastikan tutup atau pengumpul pulp terkunci dengan benar pada
posisinya sebelum menyalakan Novis VitaJuicer. Selalu gunakan
pendorong untung mendorong bahan-bahan ke bawah.
16. Jangan mencoba menghindari tangkapan pada tutupnya atau
pada pengumpul pulp dan wadah bagian dalam.
17. Jangan pernah gunakan bagian yang rusak. Hubungi penjual
atau alamat yang tertera pada bagian layanan purna jual.
18. Jika kabel listrik rusak, ini harus diganti oleh manufaktur atau
petugas perbaikan untuk mencegah bahaya atau kerusakan.
19. Jangan gunakan Novis VitaJuicer jika pelat penghancur yang
dapat berputar sedang beroperasi atau penutup rusak atau
memiliki retak/kerusakan.
20. Kebanyakan jus memerlukan waktu pemrosesan 2 sampai 5
menit. Novis VitaJuicer dapat dioperasikan secara terus menerus
selama 20 menit.

Pусский

Kemasan bagian pembelian

Indonesia

Jauhkan alat dan kabel dari jangkauan anak-anak. Anak-anak
tidak boleh bermain dengan alat.
22. Peralatan harus memperingatkan kemungkinan cedera karena
penyalahgunaan.
23. Hati-hati ketika memegang rangkaian pisau, ketika mengosongkan mangkok dan saat pembersihan.
24. Jangan gunakan alat jika saringan rusak atau retak.
21.

Periksa seluruh bagian yang disertakan dengan produk. Harap hubungi penjual Anda jika terdapat
bagian yang hilang. Instruksi pengoperasian termasuk deskripsi cara penggunaan aksesoris yang
disediakan dengan juicer.

Novis VitaJuicer

Produk ini diperuntukkan hanya untuk penggunaan rumah tangga.
Simpan instruksi pengoperasian untuk referensi di masa depan.
Citrus Reamer / CitroMax *

Pengumpul Pulp

Penutup untuk buah sitrus

Unit smoothie/puree

Pendorong
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Putar tutupnya ke kiri untuk mencapai
centrifuge dan wadah bagian dalam

Centrifuge (terdiri dari centrifuge strainer dan pelat penghancur)

Sebelum pengoperasian
Letakkan Novis VitaJuicer di atas permukaan yang kering dan rata sehingga saluran jus berada di
bagian depan dan tombol berada di bagian kanan.
Sebelum menggunakan Novis VitaJuicer untuk pertama kali, cuci seluruh bagian yang dapat dilepas
dan lap bagian badan dengan lap basah (lihat bagian perawatan dan pembersihan produk).
Rakit Novis VitaJuicer dengan benar sebelum menyambungkan steker pada stop kontak
(220-240V; frekuensi: 50/60Hz)

Memperpendek kabel
Pelat penghancur

Saluran jus

Wadah bagian dalam

Bahan kemasan (karton, film plastik PE dan EPS polystyrene yang diperluas) diberi label
dan harus didaur ulang jika memungkinkan dan dibuang dengan memperhatikan
lingkungan.
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Jika Anda meletakkan Novis VitaJuicer dekat dengan stop kontak, Anda dapat memperpendek kabel
dengan melilitkannya di dasar alat.
Ikuti langkah berikut:
1. Buka penutup, wadah bagian dalam, lampiran juicer, reamer * dan centrifuge, dll.
2. Letakkan Novis VitaJuicer terbalik di atas lap lembut.
3. Lepaskan kabel dari dudukannya.
4. Gulung putaran kabel di alas satu atau dua kali, meninggalkan jumlah kabel yang benar untuk
jarak dari soket.
5. Pasang kembali kabel ke dalam dudukannya.
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// Mengejus tanpa unit smoothie/puree
Ideal untuk buah dan sayur yang keras: apel, wortel, timun, dll.
Hasil: Jus natural tanpa pulp.
Persiapan

Indonesia

Pengoperasian
Jangan pernah memasukkan tangan Anda atau peralatan lainnya ke dalam saluran
makanan. Hanya gunakan pendorong yang sudah disediakan. Jangan buka alat sampai
centrifuge sudah berhenti dengan benar. Jangan pernah gunakan centrifuge tanpa
saringan centrifuge. Pastikan saringan centrifuge sesuai dan tekunci pada posisi yang
benar. (indikator berwarna merah di bagian luar sejajar dengan saringan)

Cuci buah dan sayur yang keras lalu potong menjadi potongan kecil.
1. Masukkan saluran jus
2. Masukkan wadah bagian dalam
3. Rangkai centrifuge (Saringan centrifuge, pelat penghancur)
4. Pasang centrifuge
5. Pasang tutup dan putar ke arah kanan untuk mengunci
6. Letakkan gelas atau wadah berbeda di bawah saluran jus
7. Nyalakan mesin (putar tombol menjadi posisi I)
8. Masukkan potongan buah atau sayur yang sudah siap ke dalam saluran
makanan dan dorong mereka secara perlahan dengan pendorong.
Lanjutkan sampai Anda sudah mengejus dengan jumlah yang
diperlukan.
9. Ketika Anda ingin mengganti gelas, dorong saluran jus ke atas.
pemasangan DROPHOLD akan mencegah tetesan air. Ketika Anda sudah
mengganti gelas, dorong saluran jus ke bawah. Proses mengejus
sekarang dapat dilanjutkan.
10. Matikan Novis VitaJuicer ketika jus sudah berhenti mengalir (pindahkan
tombol menjadi posisi 0).
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// Mengejus dengan unit smoothie/puree
Ideal untuk buah dan sayuran lunak atau direbus: raspberry, kismis, tomat, dll.
Hasil: Jus kental dan halus (purée)
Jangan pernah memasukan buah atau sayur ke dalam Novis Vitajuicer ketika Anda
menggunakan unit smoothie karena ini dapat merusak Novis Vita Juicer.

Persiapan

Pasang tutup dan putar ke kanan untuk mengunci pada tempatnya
Letakkan gelas atau wadah berbeda di bawah saluran jus
Nyalakan mesin (putar tombol menjadi posisi I)
Masukkan buah atau sayur yang sudah disiapkan ke dalam saluran
makanan dan tekan kebawah secara perlahan dengan pendorong.
Lanjutkan sampai Anda sudah mencapai jumlah jus yang diperlukan
10. Ketika Anda ingin mengganti gelas, dorong saluran jus ke atas.
Teknologi Drophold akan mencegah jus menetes. Saat Anda telah
mengganti gelas, dorong cerat ke bawah. Proses membuat jus
sekarang dapat dilanjutkan.
11. Matikan Novis VitaJuicer ketika jus sudah berhenti mengalir dengan
benar (putar tombol menjadi posisi 0)
6.
7.
8.
9.

12.

Buah atau sayur keras
•• Cuci
•• Potong menjadi potongan kecil
•• Rebus
Buah atau sayur lembut
•• Cuci
•• Potong mejadi potongan kecil
1.
2.
3.
4.
5.
6

Masukkan saluran jus
Masukkan wadah bagian dalam
Rangkai centrifuge (saringan centrifuge, pelat penghancur)
Pasang centrifuge
Pasang unit smoothie/puree pada pada tutupnya, putar ke kiri dan kunci dalam posisinya.

Jangan pernah memasukkan tangan Anda atau peralatan lainnya ke dalam saluran makanan. Hanya gunakan pendorong yang sudah disediakan. Jangan buka alat sampai centrifuge sudah berhenti dengan benar. Jangan pernah gunakan centrifuge tanpa saringan
centrifuge. Pastikan saringan centrifuge sesuai dan tekunci pada posisi yang benar. (Indikator berwarna merah di bagian luar sejajar dengan saringan).

Pусский

// Buah Sitrus peras dengan centrifuge (VitaTec)
Ideal untuk buah sitrus: Jeruk, lemon, grapefruit, dll.
Hasil: Jus segar dengan ekstraksi jus maksimum tanpa biji dan tanpa pulp.

Persiapan

Persiapan

• Cuci buah sitrus
• Potong setiap buah menjadi setengah

•• • Cuci buah sitrus
•• • Potong setiap buah menjadi setengah

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Masukkan saluran jus
Masukkan wadah bagian dalam
Pasang penutup sitrus (putar ke arah kiri untuk mengunci di
tempatnya)
Masukkan saringan jeruk
Tempatkan perasan jeruk/CitroMax di atas
Letakkan gelas atau wadah berbeda di bawah saluran keluar jus
Nyalakan mesin (putar tombol menjadi posisi I)
Dorong buah ke bawah sampai perasan jus dengan tangan dan jus
akan diekstraksi. Lanjutkan sampai Anda sudah mengejus sesuai
jumlah buah yang diperlukan. Ketika Anda ingin mengganti gelas,
dorong saluran jus ke atas. Teknologi Drophold akan mencegah jus
menetes. Saat Anda telah mengganti gelas, dorong cerat ke
bawah. Proses membuat jus sekarang dapat dilanjutkan.
Matikan Novis VitaJuicer ketika jus sudah berhenti mengalir
dengan benar (putar tombol menjadi posisi 0)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
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// Buah Sitrus peras tanpa centrifuge (CitroMax)
Ideal untuk buah sitrus: Jeruk, lemon, grapefruit, dll.
Hasil: Jus yang disiapkan cepat dengan sedikit pulp dan tanpa biji

Masukkan saluran jus
Masukkan wadah bagian dalam
Rangkai centrifuge, saringan centrifuge dan pelat penghancur
Pasang centrifuge
Pasang penutup centrifuge (putar ke kiri untuk mengunci pada
tempatnya)
Jangan cocokkan saringan jeruk
Tempatkan perasan jeruk/CitroMax di atas
Letakkan gelas atau wadah berbeda di bawah saluran keluar jus
Nyalakan mesin (putar tombol menjadi posisi I)
Dorong buah ke bawah sampai perasan jus dengan tangan dan
jus akan diekstraksi. Lanjutkan sampai Anda sudah mengejus
sesuai jumlah buah yang diperlukan.
Ketika Anda ingin mengganti gelas, dorong saluran jus ke atas.
Teknologi Drophold akan mencegah jus menetes. Saat Anda telah mengganti gelas, dorong cerat
ke bawah. Proses membuat jus sekarang dapat dilanjutkan.
Matikan Novis VitaJuicer ketika jus sudah berhenti mengalir dengan benar (putar tombol menjadi
posisi 0)
7

Tips
DROPHOLD
Aliran jus dapat terhambat beberapa saat apabila ingin mengganti gelas. Dorong saluran jus ke atas untuk
menghentikan aliran. Pemasangan DropHold akan menghentikan aliran dan mencegah tetesan air. Setelah Anda
mengganti gelas, dorong saluran jus ke bawah lagi lagi. Proses membuat jus sekarang dapat dilanjutkan.

Mengosongkan centrifuge
Centrifuge harus dikosongkan secara rutin ketika mengejus dalam jumlah yang besar. Jika Novis
VitaJuicer mulai bergetar, centrifuge harus dikosongkan.
1.
2.
3.
4.
5.
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Hentikan Novis VitaJuicer (pindah tombol menjadi posisi vertikal 0)
Buka penutup atau lampiran juicer
Keluarkan centrifuge
Ambil saringan centrifuge dan pelat penghancur
Kosongkan saringan centrifuge, ketuk secara perlahan untuk mengeluarkan konten.

Memaksimalkan ekstraksi jus
Untuk memaksimalkan hasil jus, jangan menekan pendorong terlalu keras sehingga memungkinkan
buah atau sayuran untuk diparut sepenuhnya di parutan. Diamkan Novis VitaJuicer agar beroperasi
selama beberapa detik lagi sampai semua jus habis.

Perlindungan dua lapis
Alat ini hanya akan bekerja jika wadah jus dimasukkan dan tutup atau
pengumpul pulp sudah sesuai.

Pусский

•• Atur tombol pada posisi vertikal (pada 0).
•• Lepas steker Novis VitaJuicer dari stop kontak sebelum membersihkan.
•• Lepas seluruh bagian yang dapat dilepas:
••

•• Lepaskan centrifuge dan wadah bagian dalam sebelum mengeluarkan unit saluran jus.
•• Lap bagian badan alat dengan lap lembab, hangat dan sedikit sabun cuci piring.
•• Seluruh bagian yang dapat dilepas dapat dicuci di dalam pencuci piring selama mereka diletakkan
di bagian atas mesin. Jangan mencuci pada siklus suhu tinggi (hindari suhu lebih dari 60 ° C)
•• Bongkar centrifuge dan bersihkan sisa-sisa buah atau sayur sebelum menempatkannya di mesin
pencuci piring.

Pelat penghancur sangat tajam. Gunakan dengan hati-hati

Lepas tutup pendorong untuk dibersihkan di dalam mesin pencuci piring.

• Putar penutup sedikit ke arah kiri untuk melepaskan.

Jangan gunakan bahan abrasif atau sabut gosok saat mencuci dan
membilas bagian-bagiannya. Mereka dapat menggores bagian-bagian
atau menghapus lapisan. Keringkan semua bagian setelah dicuci.
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Perawatan dan pembersihan Produk

Penyelesaian Masalah
Pada saat terjadi kerusakan, steker alat harus dilepaskan dari stopkontak dan putar tombol
menjadi posisi 0.

Jika kesalahan tidak dapat diperbaiki, hubungi penjual Anda atau alamat yang tertera pada bagian layanan purna jual.

Novis VitaJuicer tidak bekerja
•• Pastikan wadah bagian dalam terpasang dengan benar dan tutup atau pengumpul pulp sejajar dengan benar dan terkunci pada posisinya.
•• Apakah Novis VitaJuicer tersambung pada listrik?
•• Apakah ada kesalahan dengan sekring di Novis VitaJuicer?
•• Jika Anda menggunakan sakelar listrik, pastikan sirkuit ditutup.
•• Cabut Novis VitaJuicer dari listrik dan pasang kembali steker ke stopkontak.

Perbaikan Novis VitaJuicer hanya dapat dilakukan oleh petugas layanan resmi.
Perbaikan yang tidak profesional dapat membahayakan pengguna.
Tidak ada tanggung jawab yang dapat diterima atas kerusakan jika perbaikan tidak dilakukan dengan
cara yang tepat. Dalam kasus seperti itu, garansi tidak dapat di klaim.

Jus tidak mengalir keluar
•• Pastikan bahwa saluran jus dipasang dengan benar dan sudah ditekan ke bawah.
•• Lepaskan wadah bagian dalam dan bersihkan katup.
•• Apakah centrifuge terpasang dengan benar dan terkunci pada posisinya?

Sesuai dengan persyaratan European Directive 2002/96/EC terkait Limbah Elektrikal dan Alat
Elektronik (WEEE), alat ini memiliki penanda yang disediakan. Harap melindungi lingkungan dan
kesehatan orang lain dengan membuang NOVIS VitaJuicer dengan benar. Buang Novis VitaJuicer pada
masa akhir manfaatnya segera. Lepas steker dari listrik dan putuskan sambungan kabel listrik.

Pembuangan

Novis VitaJuicer bergetar
•• Kosongkan centrifuge (lihat bagian perawatan dan pembersihan produk).
•• Apakah centrifuge terpasang dengan benar dan terkunci pada posisinya?
Centrifuge terhambat
•• Kosongkan centrifuge (lihat bagian tentang perawatan dan pembersihan produk).
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Simbol ini menunjukkan bahwa produk tidak boleh dibuang bersama dengan limbah rumah tangga.
Produk harus dibawa ke tempat pengumpulan peralatan elektronik yang sesuai. Harap hubungi
petugas layanan atau penjual untuk informasi tentang titik pengumpulan yang sesuai.

Pусский

Garansi

Tegangan

220–240 V

Masa Garansi:

Watt

240 watt

Frekuensi

50/60 hertz

Dimensi (Panjang x Lebar x tinggi)

22x23x43 cm / 8,7x9x17 inch

2 (tiga) tahun sejak
tanggal
pembelian untuk Novis
VitaJuicer digunakan
dalam
rumah tangga

Tinggi saluran jus

15,2 cm/6 inch

Berat

6,8 kg/15 lb

Panjang kabel

1m/3,28 ft

Bahan-bahan badan utama alat

Die-cast

Bahan saluran jus

Stainless steel

Tes kesesuaian

EN / IEC 60335
(IEC60335-2-14 dan IEC60335-1)

Biaya ditanggung oleh garansi
Novis::

Biaya yang tidak ditanggung oleh
garansi Novis:

Suku cadang dan tenaga kerja
untuk
perbaikan kerusakan material
dan cacat produksi. Itu
perbaikan harus dilakukan oleh
purna jual Novis yang disetujui
pusat layanan.

Perbaikan untuk Novis VitaJuicer yang
digunakan untuk tujuan lain selain
persiapan jus. rumah tangga normal

Indonesia

Data Teknis

Perbaikan kerusakan yang disebabkan
oleh kecelakaan, modifikasi,
penyalahgunaan,
instalasi yang tidak tepat atau salah
pengoperasian dalam pelanggaran
peraturan kelistrikan yang berlaku.

Novis tidak akan menerima tanggung jawab atas biaya dan kerusakan yang disengaja.

Layanan Pelanggan
Layanan Pelanggan
Seluruh perbaikan dan layanan harus dilakukan oleh pusat layanan pelanggan NOVIS yang resmi.
Harap hubungi outlet penjualan Anda atau baca lebih lanjut di Internet: novissa.com
Panduan ini juga dapat diunduh di novissa.com
Produsen
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
T: +41 32 475 1015
E-Mail: info@novissa.com
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READ MANUAL ONLINE
NOVISSA.COM/MANUAL

