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نطاق الصالحية
يسرى دليل المستخدم هذا على الطراز التالي:
الطراز

النوع

تحتوي عبوة ® Novisعلى عصارة
Vita S1
Novis® Vita Juicer S2
(بدون خصائص CITROMAX
و) VITATEC

6500

إرشادات السالمة
سالمتك وسالمة اآلخرين ذات أهمية كبيرة.
يوجد في دليل المستخدم هذا العديد من إرشادات السالمة .يرجى قراءة جميع

اإلرشادات ومراعاتها دائما.
بهذا الرمز نشير إلى إمكانية وجود خطر قد يؤدي إلى الموت أو اإلصابات.
وتشرح لك إرشادات السالمة نوع الخطر كما تعطي إرشادات في كيفية تجنب خطر

اإلصابات ،وتحيطك أيضا ً علما ً بنتيجة عدم مراعاتك لهذه اإلرشادات.
اإلرشادات ذات هذا الرمز هي إرشادات مفيدة للمستخدمين

تدابير هامة للسالمة
عند استعمال األجهزة الكهربية يجب دائما ً مراعاة تدابير السالمة األساسية
التالية:

ال تقم بتشغيل العصارة  Novis® Vitaعبر سلك أو قابس معطوب أو بعد أن.
كان ال يعمل بشكل صحيح أو توقف عن العمل أو تضرر بأي شكل آخر .دع
.أقرب مركز خدمة عمالء يقوم بفحص العصارة Novis® Vita
6 .6إذا كان القابس ال يتناسب مع المقبس توجه إلى كهربائي متخصص .وال يسمح
باستبدال القابس إال من خبير مؤهل لذلك.

1 .1اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية

7 .7قد يؤدي إلى الحريق أو ® .8 Novisاستخدام الملحقات التي ليست من إنتاج
الصدمات الكهربية أو اإلصابات.

2 .2لحماية نفسك من خطر التعرض للصدمات الكهربية ال تقم بوضع العصارة
 Novis® Vitaفي الماء أو أية سوائل أخرى.

 8 .8ال تقم باستخدام الجهاز في الهواء الطلق.
 9 .9ال تدع سلك الطاقة معلقا ً على حافة الطاولة أو حافة منضدة المطبخ.
 1010ال تقم بمسك قمع المأل باليد أو أية وسائل مساعدة أثناء تجهيز المكونات حيث أن
ذلك قد يؤدي إلى إصابات جسدية جسيمة أو أضرار تلحق بالجهاز .وقم باستخدام
المدقة المخصصة لذلك.

3 .3غير مخصصة لالستخدام من قبل األطفال األقل من .3 Novis® Vita 8
العصارة  Novis® Vitaأعوام .وينبغي على األشخاص من ذوي القدرات الجسدية أو
الحسية أو العقلية المحدودة وكذلك أيضا ً األشخاص عديمي الخبرة أو هؤالء ممن ليس
لديهم أية إال تحت إشراف أو توجيه ممن  Novis® Vitaمعرفة عدم استعمال العصارة
هم مسؤولون عن سالمة هؤالء األشخاص.

1111قرص الطارد المركزي حاد ،فتوخى الحذر في التعامل معه.

 4 .4قم بخلع قابس الطاقة من المقبس إذا لم تكن تستخدم العصارة Novis® Vita
وكذلك قبل تركيب أو فك أجزاء منها أو تنظيفها.
5 .5ال تقم بلمس أية أجزاء متحركة.
* يتم تقديم فقط عند تسليم Novis Vita Juicer S1
ه
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English
Deutsch
Français

1212تأكد من كون الغطاء أو وعاء الحمضيات مغلق بإحكام قبل تشغيلك للعصارة
Novis® Vita

احتفظ بدليل المستخدم هذا للرجوع إليه في المستقبل.
محتويات المنتج

Italiano

تحقق من محتويات المنتج .وفي حالة وجود أجزاء ناقصة يرجى التوجه على الفور
إلى منفذ البيع الذي ابتعت منه المنتج.
ثمة توضيح في دليل االستخدام حول التعامل اآلمن مع الملحقات المرفقة.

Nederlands

 1313قم دائما ً باستخدام المدقة للضغط على المكونات إلى أسفل.

Español
Português

Novis® Vita Juicer

Ελληνικά

Svenska

1414ال تحاول لف قفل الغطاء أو وعاء الحمضيات أو قفل الوعاء الداخلي.

Norsk
Suomi
Dansk
 Česky Polskiيبرع Türkçe Slovenščina

1515ال تقم باستخدام أجزاء معطوبة أبداً .وقم باالتصال بمنفذ البيع الخاص بك أو
عناوين االتصال المذكورة في خدمة العمالء.

وعاءالحمضياتالمخروطي

 1616إذا كان ثمة ضرر بالكابل الكهربائي ،فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو
من قبل شخص مؤهل لذلك ،وذلك تجنبًا لحدوث أضرار أو مخاطر أخرى.

مصفاةالحمضيات

1717ال تستخدم العصارة  Novis® Vitaأثناء دوران قرص الطرد المركزي
الدوار ،أو إذا كان غطاء الحماية متضرر وتظهر عليه التشققات أو األضرار.
ّ

وعاءالحمضيات

1818دقائق .ويمكن أن تظل العصارة  . 19 -تستغرق معظم العصائر Novis® Vita
مشغلة حتى  20دقيقة.

وحدة الهرس

هذا المنتج مخصص لالستخدام المنزلي فقط.

المدقة

* يتم تقديمه فقط عند تسليم Novis Vita Juicer S1
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حتى يمكنك الوصول إلى الطارد
المركزي
والوعاء الداخلي قم بلف الغطاء
قلي الًإلى
اليسار.

قبل التشغيل
على سطح جاف ومستو بحيث يشير منفذ التصريف إلى  Novis® Vitaضع العصارة
األمام والمفتاح الكهربي إلى اليمين.
القابلة للفك قبل استخدامها ألول مرة Novis® Vita ،قم بتنظيف جميع أجزاء العصارة
وقم بتنظيف الحاوية بقطعة قماش مبللة )انظر العناية والتنظيف(.
تنبيه
بشبكة اإلمداد بالطاقة  Novis® Vitaقم بتوصيل العصارة
 60هرتز( 240 / ،فولت؛ تردد) - 50 :تيار متردد قدره 220
فقط بعدما يتم تجميعها بشكل كامل.

الطارد المركزي )يتكون من
مصفاة الطارد المركزي
وقرص الطارد المركزي(

قرص الطارد المركزي

وحدة الصرف

الوعاءالداخلي

طي السلك
بالقرب من مقبس يمكنك طي السلك في أرضية  Novis® Vitaإذا قمت بوضع العصارة
الجهاز لتقصيره.
قم بفعل ذلك على النحو التالي:
 .1قم بإزالة الغطاء والوعاء الداخلي والغطاء الخاص بالحمضييات ووعاء
الحمضيات المخروطي والطارد المركزي وغير ذلك.
رأسا ً على عقب على قطعة قماش ناعمة .2 Novis® Vita .قم بقلب العصارة
 .3قم بفك السلك من الماسك.
 .4اضبط السلك على المسافة إلى المقبس بحيث تقم بطيه مرة أو مرتان في األرضية.
 .5قم بتثبيت السلك مرة أخرى في الماسك.
الماسك

( EPSالبولسترين  PE،مادة التغليف) الكرتون ،الرقاقة المعدنية البالستيكية
مصنفة وينبغي ،إذا ما أمكن ،إعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة

* يتم تقديمه فقط عند تسليم Novis Vita Juicer S1
4

English
Deutsch

االستعمال

Français

 //العصر بدون وحدة الهرس
مثالية للفواكه والخضروات الجامدة :التفاح والجزر والخيار وغيرها.
النتيجة :عصير طبيعي بدون لب للثمرة.
التجهيز
قم بغسل الفاكهة والخضروات الجامدة وقطعها قطعاً.
ركب وحدة الصرف

Italiano
Nederlands

1 .1ركب وحدة الصرف

عندما يكون هناك تساقط بسيط لقطرات  . 10 Novis® Vitaقم بإيقاف العصارة
 ).العصير )ادر المفتاح إلى 0
ال تضع أبدا ً أصابعك أو أية أشياء أخرى في قمع المأل ،وقم باستخدام المدقة
المخصصة لذلك فقط .التفتح الجهاز إال إذا توقف الطارد المركزي تماما ً
عن
العمل ،وال تقم أبدا ً باستعماله دون المصفاة الخاصة به .تأكد من أن مصفاة
الطارد المركزي موضوعة بشكل صحيح ومغلقة )ال ُدسُر الحمراء في
الخارج

Español

على نفس مستوي مصفاة الطارد المركزي(.

Português
Ελληνικά

2 .2ركب الوعاء الداخلي
3 .3قم بتجميع الطارد المركزي )مصفاة الطارد ،قرص
الطارد)

Svenska

4 .4ركب الطارد المركزي

Norsk

5 .5وضع الغطاء وقم بغلقه ناحية اليمين

Suomi

6 .6ضع كوبا ً أو أي وعاء تجميع آخر تحت منفذ التصريف.

Dansk

 (.7 .7ابدأ بتشغيل اآللة) ادر المفتاح إلى 1

 Česky Polskiيبرع Türkçe Slovenščina

8 .8ضع قطع الفاكهة أو الخضراوات التي تم تجهيزها في
قمع المأل واضغط عليها ببطء بالمدقة إلى أسفل .واصل
العمل حتى يتم عصر الكمية المطلوبة.
9 .9عند تبديل الكوب قم بالضغط على منفذ التصريف اآلن
® DROPHOLDناحية األعلى .وسيحول ال دون
تساقط مزيد من القطرات .وإذا ما قمت بتبديل الكوب
اضغط منفذ التصريف ناحية األسفل ،وهنا يمكن استكمال
عملية العصر.
* يتم تقديمه فقط عند تسليم Novis Vita Juicer S1
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 //العصر بوحدة الهرس
مثالية للفواكه والخضروات اللينة أو المطهية :التوت ،الكشمش ،الطماطم وغيرها.
النتيجة :عصير لزج القوام (هريس)
بالفاكهة أو الخضراوات الجامدة أبدا ً إذا  Novis® Vitaال تقم بمأل العصارة
كنت تستخدم وحدة الهرس وإال قد يؤدي هذا إلى تلف العصارة.
التجهيز
قم
بغسل الفاكهة والخضراوات اللينة
وتقطيعها قطعا ً كبيرة
وطهيها
التجهيز
قم
بغسل الفاكهة والخضراوات اللينة
وتقطيعها قطعا ً كبيرة

5 .5قم بوضع وحدة الهرس على محور الغطاء وقم بلفها
ناحية اليسار واغلقها.
 .6ضع الغطاء وقم بغلقه
ناحية اليمين
 .7ضع كوبا ً أو أي وعاء تجميعي آخر
تحت منفذ التصري
 .8ابدأ بتشغيل اآللة )ادر المفتاح إلى )1
قمع ضع قطع الفاكهة أو الخضراوات التي تم تجهيزها في
.9
المأل واضغط عليها ببطء بالمدقة
ال اآلن دون تساقط ® DROPHOLDاألعلى .وسيحول
مزيد من القطرات .وإذا ما قمت بتبديل الكوب اضغط
منفذ التصريف ناحية األسفل ،وهنا يمكن استكمال عملية
العصر.

 .11عندما يكون هناك  Novis® Vitaعندما
يكون تساقط بسيط لقطرات العصير (ادر المفتاح إلى)

ال تضع أبدا ً أصابعك أو أية أشياء أخرى في قمع المأل ،وقم باستخدام
المدقة المخصصة
لذلك فقط .التفتح الجهاز إال إذا توقف الطارد المركزي تماما ً عن العمل،
وال تقم أبدا ً

1 .1ركب وحدة الصرف
2 .2ركب الوعاء الداخلي
3 .3قم بتجميع الطارد المركزي (مصفاة الطارد ،قرص الطارد)

باستعماله دون المصفاة الخاصة به .تأكد من أن مصفاة الطارد المركزي
موضوعة

 .4 .4ركب الطارد المركزي

بشكل صحيح ومغلقة )ال ُدسُر الحمراء في الخارج على نفس مستوي
مصفاة الطارد
المركزي).

* يتم تقديم فقط عند تسليم Novis Vita Juicer S1
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 //عصر الحمضيات بدون الطارد المركزي (®)CITROMAX

Français

مثاليه للثمار الحمضية :البرتقال ،الليمون ،الجريب فروت وغيرها
النتيجة :عصير سريع اإلعداد بدون بذور مع قليل من لب الثمرة

Italiano

التجهيز

Nederlands

•قم بغسل الثمار الحمضية
قطعها نصفين

Español
Português
Ελληνικά

1 .1ركب وحدة الصرف

Svenska

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

Norsk
Suomi
Dansk
 Česky Polskiيبرع Türkçe Slovenščina
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 2ركب الوعاء الداخلي
3ركب وعاء الحمضيات )عشقه ناحية اليسار(
4ركب مصفاة الحمضيات
5ركب وعاء الحمضيات المخروطي
6ضع كوبا ً أو أي وعاء تجميع آخر تحت منفذ التصريف.
 7ابدأ بتشغيل اآللة (ادر المفتاح إلى )1
8قم بعصر الثمرة على الوعاء المخروطي بواسطة اليد
وسيتم عصرها .واصل العمل حتى تقم بعصر الكمية
المطلوبة من الثمار .عند تبديل الكوب قم بالضغط
على منفذ التصريف ناحية األعلى .وسيحول ال
اآلن دون تساقط مزيد من القطراتDROPHOLD® .
وإذا ما قمت بتبديل الكوب اضغط منفذ التصريف ناحية
األسفل ،وهنا يمكن استكمال عملية العصر.

* يتم تقديمه فقط عند تسليم Novis Vita Juicer S1

 .9قم بإيقاف العصارة  Novis® Vitaعندما يكون هناك تساقط بسيط لقطرات.العصير
(ادر المفتاح إلى)

إرشادات
®DROPHOLD
يمكن أن يتوقف خروج العصير لفترة وجيزة لتبديل الكوب ،ولهذا اضغط على منفذ
اآلن دون تساقط مزيد من ® DROPHOLDالتصريف ناحية األعلى .وسيحول ال
القطرات .وإذا ما قمت بتبديل الكوب اضغط منفذ التصريف ناحية األسفل مرة أخرى،
وهنا يمكن استكمال عملية العصر.

متى يتم إفراغ الطارد المركزي؟
في حالة العصر لفترات طويلة ينبغي إفراغ الطارد المركزي بشكل منتظم.
في االهتزاز Novis® Vita .كما ينبغي أيضا ً إفراغ الطارد المركزي إذا ما بدأت
العصارة
(عن العمل) ادر المفتاح عموديا ً إلى  .1 Novis® Vita 0قم بإيقاف العصارة
1 .1قم بإزالة الغطاء أو الجزء العلوي الخاص بالحمضيات

الحصيلة األمثل للعصير
حتى يمكن الحصول على الحصيلة األمثل من العصير قم بالضغط برفق على المدقة حتى
 Novis® Vitaيتم فرم الفاكهة أو الخضروات على المبشرة بشكل كامل .دع العصارة
تعمل لعدة ثواني في نهاية العمل حتى يتم خروج العصير بشكل كامل.

السالمة المزدوجة
ال يعمل الجهاز إال إذا تم تركيب وعاء العصير وتم وضع الغطاء أو وعاء الحمضيات
بشكل صحيح.

2 .2قم بإزالة الطارد المركزي
3 .3افصل مصفاة الطارد مع قرص الطارد.

 .5قم بتنفيض مصفاة الطارد المركزي

* يتم تقديمه فقط عند تسليم Novis Vita Juicer S1
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English
Deutsch

العناية والتنظيف

Français

ضع المفتاح عموديا ً (على )0
قم بفصل العصارة  Novis® Vitaمن شبكة اإلمداد بالطاقة قبل التنظيف.
قم بفك جميع األجزاء القابل للفك:

Italiano
Nederlands
Español
Português

قم بإزالة الطارد المركزي والوعاء الداخلي .وبعدها قم بفك وحدة الصرف.
نظف الحاوية بقطعة من القماش مبللة ودافئة وقليل من وسيلة للتنظيف.
قم بتجفيف الحاوية بواسطة قطعة ناعمة من القماش .ال تستخدم أية وسائل أو
حشوات كشط.
يمكن أن يتم تنظيف جميع األجزاء القابلة للفك في غسالة األطباق ما دام سيتم
وضعها في الجزء العلوي المتحرك من اآللة .ال تستخدم درجات حرارة عالية
 )60o C (.تجنب درجات الحرارة فوق
للتنظيف في غسالة األطباق قم بفك الطارد المركزي بعضه من بعض وقم بإزالة
الثُّفل.
قرص الطارد المركزي حاد ،فتوخى الحذر في التعامل معه.

Ελληνικά

Svenska
Norsk
Suomi

انزع غطاء المدقة من أجل التنظيف في
ماكينة الشطف.

Dansk

يمكن فك الغطاء بواسطة لفة بسيطة ناحية اليسار.

 Česky Polskiيبرع Türkçe Slovenščina

ال تستخدم عند الشطف والتنظيف أية وسائل أو حشوات كشط ،فهذه يمكن أن تخدش
األجزاء أو تجعلها غير ناعمة .وقم بتجفيف جميع األجزاء بعد عملية التنظيف.
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* يتم تقديمه فقط عند تسليم Novis Vita Juicer S1

األعطاب
عند حدوث أي عطب يجب بشكل أساسي فصل الجهاز عن التيار ووضع المفتاح الرئيسي
 .على 0

الطارد المركزي تعطل
•قم بإفراغ الطارد المركزي (انظر العناية والتنظيف)
إذا لم يتم إصالح العطب قم باالتصال بمنفذ البيع الخاص بك أو توجه إلى العنوان المذكور
في فصل خدمة العمالء.

العصارة  Novis® Vitaال تعمل
•تأكد من أن الوعاء الداخلي تم تثبيته بشكل صحيح وأن الغطاء أو وعاء الحمضيات
تم تركيبه وغلقه بشكل صحيح.
•هل تم توصيل العصارة  Novis® Vitaبشبكة اإلمداد بالطاقة؟
•هل الصمام في الدائرة الكهربية الخاص بالعصارة  Novis® Vitaيعمل بشكل
صحيح؟
• إذا كان لديك مفتاح النقطاع التيار الكهربي فتأكد من أن الدائرة الكهربية مغلقة .قم
بفصل العصارة  Novis® Vitaمن شبكة اإلمداد بالطاقة ثم قم بوضع القابس مرة
أخرى في المقبس.

ال يسمح بإجراء اإلصالحات في العصارة  Novis® Vitaإال عبر مراكز الخدمة
الرسمية.
وقد يتعرض المستخدم للمخاطر عبر إجراء اإلصالحات عن طريق أيد غير محترفة.
ال يمكن تحمل أية مسؤولية عن أية أضرار تنشأ عبر اإلصالحات بأيد غير متخصصة.
وفي هذه الحالة يصبح الحق في الضمان الغياً.

ال يخرج عصير
•تأكد من أن وحدة الصرف تم تركيبها بشكل صحيح وأن منفذ التصريف تم
•الضغط عليه ناحية األسفل.
•قم بإزالة الوعاء الداخلي ونظف الصمام.
•هل تم تركيب الطارد المركزي بشكل صحيح وتم غلقه؟
اهتزازات العصارة Novis® Vita
•قم بإفراغ الطارد المركزي (انظر العناية والتنظيف)
•هل تم تركيب الطارد المركزي بشكل صحيح وتم غلقه؟
* يتم تقديمه فقط عند تسليم Novis Vita Juicer S1
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English
Deutsch
Français

التخلص من النفايات

البيانات التقنية

 2002/96حول األجهزة االلكترونية والكهربائية  EG/وفقا ً لمتطلبات القواعد األوروبية
فإن هذا الجهاز موسوم بعالمات )WEEE( .القديمة

الجهد االسمي

 240 - 220فولت

القدرة

 240وات

التردد

 60 / 50هرتز

Italiano

® Novisيرجى حماية البيئة والحفاظ على صحة اآلخرين من خالل التخلص من العصارة
القديمة غير صالحة لالستخدام  Novis® Vitaبشكل مناسب .قم بجعل العصارة Vita
على الفور ،وقم بفك قابس اإلمداد بالطاقة واقطع سلك اإلمداد.

Nederlands
Español
Português
Ελληνικά

يعني هذا الرمز أن الجهاز ال يجوز التخلص منه في الفضالت المنزلية .ويجب إحضاره
إلى مكان التجميع الخاص باستغالل األجهزة االلكترونية والكهربائية القديمة .وللحصول
على المعلومات الخاصة بأماكن التجميع تلك يرجى التوجه إلى اإلدارة المحلية أو منفذ
البيع الخاص بك.

Svenska
Norsk
Suomi
Dansk
 Česky Polskiيبرع Türkçe Slovenščina
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أقصى حد لألبعاد
(العرض × العمق ×
االرتفاع)
ارتفاع مخرج
العصير

 2.سم  6 /بوصة

الوزن

 6.8كجم  15 /رطل

طول السلك

 1متر  3.28 /قدم

مادة الحاوية

صب مضغوط

مادة منفذ التصريف

الفوالذ المقاوم للصدأ

تم االختبار وفقا ً ل

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

ضمان المنتاجات

( 3ثالث) سنوات

 43 × 23 × 22سم  17 × 9 × 8.7 /بوصة

English

الضمان

Deutsch

خدمة العمالء

Français
Italiano
Nederlands
Español
Português

فترة
الضمان:

ال تتحمل ® Novisنفقات:

ال تتحمل ® Novisنفقات:

( 3ثالث)
سنوات بداية
من تاريخ
الشراء
بالنسبة
لعصارات
®Novis
 Vitaالمنزل

قطع الغيار ونفقات العمل
الخاصة بإصالح العيوب
الخاصة بالمواد وعيوب
التصنيع .ويجب أن تتم
عملية
اإلصالح من قبل مركز

اإلصالحات في العصارة
Novis® Vita

Ελληνικά

خدمة عمالء معتمد خاص
ب ®Novis

Svenska
Norsk

استعمالها في أغراض أخرى
غير اإلعداد الطبيعي للعصير
في المنزل.
إصالحات األضرار الناجمة عن
الحوادث والتغييرات واالستخدام
الخاطىء وكذلك سوء االستخدام
والتركيب والتشغيل في إطار
انتهاك التعليمات الكهربائية
المعمول بها.

Suomi
Dansk
 Česky Polskiيبرع Türkçe Slovenščina

ال تقدم ® Novisأية ضمان خاص بالتكاليف الجانبية والتكاليف التابعة.
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ينبغي التعامل مع جميع أعمال اإلصالحات والصيانة محليا ً من قبل مركز خدمة العمالء
ويرجى االتصال بمنفذ البيع الخاص بك أو  Novis® Vita.المعتمد الخاص بالعصارة
قم باالستعالم عن ذلك في االنترنت على الموقع:
www.novissa.com
يمكن تنزيل دليل االستخدام من الموقع اإللكتروني www.novissa.com

