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NOVIS ProBlender / Návod k použití
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Rozsah platnosti

Tento návod je platný pro následující mixér NOVIS Blender:

Typ Modely 
NOVIS Blender série Pro 880

série Pro 600

Bezpečnostní pokyny

Vaše bezpečnost a bezpečnost druhých jsou mimořádně důležité.
V tomto návodu k použití je uvedeno několik bezpečnostních doporučení. 
Prosím, přečtěte si je a vždy berte tyto bezpečnostní pokyny v úvahu.

Pod tímto symbolem vás upozorníme na případná nebezpečí, která 
by mohla způsobit smrt nebo zranění. Všechna bezpečnostní 
doporučení vám vysvětlí druh nebezpečí a poradí vám, jak můžete 
zabránit riziku zranění. Také budete informováni o následcích v 
případě, když tato upozornění neuposlechnete.

Tento symbol označuje užitečné rady pro provoz.
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Důležité bezpečnostní pokyny

Při práci s elektrickými přístroji musí být po celou dobu 
dodržována tato základní bezpečnostní opatření:

1. Pečlivě si přečtěte tyto pokyny.
2. Pro ochranu před rizikem úrazu elektrickým proudem, nikdy neumisťujte 

pohonnou jednotku mixéru NOVIS Blender do vody ani do jiných tekutin.
3. Tento mixér NOVIS Blender není určen pro používání dětmi. Lidé se  

sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, ale i 
nezkušení lidé by měli provozovat mixér NOVIS Blender výhradně pod 
dozorem nebo vedením někoho, kdo je zodpovědný za jejich bezpečnost.

4. Děti si nesmějí hrát s mixérem NOVIS Blender.
5. Pokud mixér NOVIS Blender nepoužíváte nebo ho právě čistíte, vytáhněte 

zástrčku ze zásuvky.
6. Pokud dojde k pádu přístroje nebo pokud se jakýmkoli způsobem poškodí, 

obraťte se na nejbližší zákaznické servisní středisko NOVIS a nechte 
spotřebič zkontrolovat.

7. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo 
kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo riziku nebezpečí/poškození

8. Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní plochu  
a chraňte ho před horkem a olejem.

9. Pokud se zástrčka nevejde do zásuvky, přístroj nesmí být použit.
10. NOVIS nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud je přístroj používán  

s napájecím adaptérem.
11. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky za napájecí kabel nebo mokrýma 

rukama.
12. Nikdy nepoužívejte poškozené díly.
13. Nepoužívejte tento spotřebič venku.
14. Neodkládejte mixér NOVIS Blender na horký nebo mokrý povrch a nepro-

vozujte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.

 
 
 
 

15. Při zpracování potravin nedávejte své ruce do mixovací nádoby, protože to 
může vést ke zraněním nebo k poškození zařízení. 

16. Pro zatlačení ingrediencí vždy použijte dodávanou stěrku NOVIS.
17. Při zpracovávání horkých tekutin nebo přísad buďte opatrní. Může 

vystříknout tekutina nebo se vytvořit pára, která může způsobit popáleniny. 
Při zpracování horkých potravin mixovací nádobu nenaplňujte více než do 
poloviny.

18. Vzhledem k tomu, že je čepel ostrá, postupujte opatrně a nedotýkejte se 
pohyblivých částí.

19. Před pokusem o spuštění stroje se ujistěte, že je na něm řádně nasazeno 
víko. Bezpečnostní Wireless Safety System zabrání spuštění přístroje, 
pokud víko nebo mixovací nádoba nejsou nainstalovány správně.

20. Nesnažte se obejít bezpečnostní Wireless Safety System.
21. Příprava většiny potravin vyžaduje dobu zpracování 1-3 minuty (7 minut 

pro polévky). 
22. NOVIS Blender nesmí být používán s prázdnou mixovací nádobou.
23. NOVIS Blender je určen výhradně pro použití v domácnosti a pro  

zpracování potravin v množstvích běžných v domácnostech. Přístroj není 
určen pro komerční účely, je určen pouze pro domácnosti.

24. Nevkládejte cizí předměty do mixovací nádoby. Cizí předměty v mixovací 
nádobě by mohly vést ke zranění či poškození přístroje při zapnutí mixéru 
NOVIS Blender.

25. Buďte opatrní při manipulaci s ostrými čepelemi, vyprazdňování mixovací 
nádoby a provádění čisticích prací.

26. Nepoužívejte přístroj na žádný jiný účel, než je mixování jídla, v opačném 
případě může dojít ke zranění.

27. Držte přístroj mimo dosah dětí
28. Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před 

montáží, demontáží nebo čištěním.

Uchovejte si tyto pokyny pro budoucí použití.
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Péče a čištění

Obvyklé čištění mixovací nádoby
1. Naplňte mixovací nádobu do poloviny teplou vodou.
2. Do mixovací nádoby přidejte 2-3 kapky běžného mycího prostředku.
3. Umístěte mixovací nádobu s nasazeným víkem (s vloženou odměrkou) 

správně na pohonnou jednotku.
4. Spusťte program čištění tak, že nastavíte volbu programu na « »  

a stisknete tlačítko Start/Stop.  V případě mixéru NOVIS Blender bez 
programových funkcí nechte přístroj běžet na úrovni 2 asi 2 minuty.

5. Mixovací nádobu důkladně opláchněte teplou vodou a osušte.

Intenzivní čištění mixovací nádoby
1. Naplňte nádobu do poloviny neředěným octem.
2. Umístěte mixovací nádobu s nasazeným víkem (s vloženou odměrkou) 

správně na pohonnou jednotku.
3. Spusťte mixér NOVIS Blender na úroveň rychlosti 1 a zvyšte na úroveň 4. 

Nechte přístroj běžet po dobu asi 4-5 minut a pak ho vypněte.
4. Nechte ocet působit po dobu cca 30 minut.
5. Mixovací nádobu důkladně opláchněte teplou vodou a osušte.

Pokud se v mixovací nádobě nebo na čepeli stále nacházejí 
zbytky jídla, proveďte důkladné čištění teplou vodou  
a 2-3 kapkami prostředku na mytí nádobí.  
(Viz pokyny: Obvyklé čištění mixovací nádoby)

Čištění víka, odměrky a stěrky
Víko, odměrka a stěrka se nejlépe vyčistí běžnými prostředky na mytí nádobí v 
teplé vodě.

Nebezpečí úrazu: Čepele mixovací nádoby jsou ostré. Při 
mytí nebo sušení mixovací nádoby buďte opatrní, když 
vkládáte své ruce do nádoby.

Důležité: Pro zajištění stálé kvality nečistěte mixovací 
nádobu, stěrku, víko ani odměrku v myčce nádobí.

Technické údaje

Jmenovité napětí 220-240 voltů
Jmenovitý výkon 1400 watt
Frekvence 50/60 hertz
Maximální rozměry vč. 1,9l mixovací 
nádoby
(šířka x hloubka x výška)

22 x 23 x 47 cm
8,6 x 9,1 x 18,5 palců

Hmotnost 5,7 kg / 12,5 liber
Délka kabelu 1,8 m / 70,9 palců
Materiál krytu motoru Odlitek
Nádoba materiálu Tritan

Testovací norma: EN/IEC 60335
(IEC 60335-2-14 a IEC 
60335-1)

Záruka 3letá plná záruka
10letá záruka na motor

Frekvenční pásmo 119Khz-140Khz
Maximální výstupní výkon -53.24dBm
PCBA Hardware Version Body: V06A - LCD: V06

Software Version
HT-SOFTWARE-034-A15011A-C-
U201-V08_(20161121)
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Funkce

1  Displej (k dispozici pouze pro NOVIS Pro Blender série 800)
Na LCD displeji se zobrazí doba trvání zvoleného programu. Po spuštění 
programu se spustí odpočítávání časovače až do konce programu.
Po výběru požadovaného stupně rychlosti a stisknutí tlačítka Start/Stop nebo 
tlačítka Pulse se na LCD displeji zobrazí doba trvání procesu míchání. Tak 
mohou být recepty vyladěny na přesné sekundy.

2  Řízení programu/rychlosti 
Prostřednictvím řízení programu/rychlosti zvolte rychlost nebo program 
otočením voliče programu (funkce je k dispozici pouze u mixéru NOVIS Pro 
Blender 880 a NOVIS Pro Blender 680).

3  Tlačítko Start/Stop
Stiskněte tlačítko Start/Stop pro spuštění a zastavení vybraného rychlostního 
stupně nebo programu.  
(Funkce Program je k dispozici pouze pro NOVIS Pro Blender 880 a 680).

4  Tlačítko Pulse
Po stisknutí tlačítka Pulse bude NOVIS Blender běžet na úrovni zvolené 
rychlosti tak dlouho, dokud je toto tlačítko stisknuto.

5  On/Off vypínač  (vypínač napájení)
Hlavní síťový vypínač se nachází na zadní straně NOVIS Blender. Prostřednic-
tvím síťového vypínače odpojte přístroj ze zásuvky.

Před zapnutím hlavního vypínače se ujistěte, že je regulátor rychlosti 
je nastaven na « ».

Program (k dispozici pouze pro mixér NOVIS Pro Blender 880 a 680)
 
Čištění 
(viz též > Péče a čištění)

Drcený led
Pro rozdrcení ledu.

Smoothie
Pro přípravu míchaných smoothie
 

Mražené dezerty
Pro dezerty, které jsou připraveny s velkým množstvím ledu, např 
sorbety. 

Polévky (teplé)
Program lze ovládat pomocí tlačítka Start / Stop v závislosti na 
množství a požadované teplotě

Elektronicky řízené rychlosti

Úroveň 1  Pro rychlou přípravu měkkých směsí
Úroveň 2  Pro zeleninové mixy
Úroveň 3  Pro přípravu ovocných nápojů
Úroveň 4  Pro přípravu míchaných nápojů s ledem
Úroveň 5  Pro krájenízeleniny, ořechů atd. a pro ohřev potravin
Turbo  Pro krájení zeleniny, ovoce, ořechů atd.

Po několika pokusech budete schopni zvolit správný 
program a elektronicky řízenou úroveň rychlosti u svých 
receptů a dosáhnete dokonalých výsledků při přípravě 
potravin.
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Seznam součástí

Zkontrolujte, zda byly s produktem dodány všechny díly. Pokud některý z dílů 
chybí, ihned kontaktujte svého obchodníka. V uživatelské příručce je popsána 
bezpečná manipulace s dodávaným příslušenstvím:

Odměrka

Víko

1.9l mixovací nádoba

Tlumicí/vystřeďovací podložka

Pohonná jednotka

Stěrka

Záruka

Záruční doba: NOVIS pokrývá
náklady na:

NOVIS nepokrývá
náklady na:

3 (tři) roky plné 
záruky 

10 (deset) let 
záruka na motor 
od data 
zakoupení 
produktu NOVIS 
Blender 
používaného jen  
v domácnosti.

Díly a náklady na 
pracovní sílu při 
opravě  
poškozených dílů a 
výrobních vad. 
Opravy musí být 
provedeny  
v autorizovaném 
zákaznickém centru 
NOVIS.

Opravy mixéru NOVIS 
Blender, který se používá  
v domácnosti pro jiné než 
potravinářské účely.
Opravy škod způsobených 
nehodami, úpravami, 
nesprávným či hrubým 
užíváním, a instalací  
a provozem, které nejsou 
v souladu s platnými 
elektrickými předpisy.

NOVIS neposkytuje žádnou záruku a odpovědnost za nahodilé či následné 
škody.
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Před prvním použitím

Umístěte NOVIS Blender na suchý a rovný povrch tak, aby panel směřoval 
dopředu.
Před prvním použitím vyčistěte všechny odnímatelné části NOVIS Blender a 
vyčistěte pohonnou jednotku vlhkým bavlněným hadříkem (viz Péče a čištění).
Pokud umístíte NOVIS Blender do blízkosti elektrické zásuvky, můžete navinout 
kabel do spodní části přístroje, abyste ho zkrátili. 
 

Připojte NOVIS Blender do 
napájení (střídavý proud s 
220-240 V, 50/60 Hz) až po 
jeho úplném zkompletování.

Příprava a použití

Příprava a míchání požadovaných ingrediencí
UMYJTE A PŘÍPADNĚ NAKRÁJEJTE POTRAVINY NA KOUSKY.

1. Nakrájené kousky vložte do mixovací nádoby.
2. V případě potřeby nebo je-li to doporučeno, přidejte tekutinu.
3. Mixovací nádobu uzavřete víkem a nasaďte ji správně na hnací jednotku.
4. Zvolte program nebo úroveň rychlosti.
5. Spusťte spotřebič pomocí tlačítka Start/Stop nebo pulzního tlačítka.
6. Počkejte, než NOVIS Blender dokončí zvolený program nebo dosáhne požado-

vaného výsledku s nastavenou úrovní rychlosti.
7. Pokud je to nutné, lze v průběhu zpracování potravin lze měnit úroveň rychlosti.
8. Funkci turbo povolíte otočením a podržením regulátoru otáček od úrovně 5 až 

turbo.
9. V případě potřeby je možné odměrku odstranit z víka jednoduše otočením dole-

va nebo doprava. Nicméně před odstraněním odměrky je třeba zařízení zastavit. 
 
 

• NOVIS Blender se na konci zvoleného programu auto-
maticky vypne. Přístroj je možné vypnout kdykoliv 
stisknutím tlačítka Start/Stop nebo uvolněním pulzního 
tlačítka, jakož i otočením Řízení programu/rychlosti zpět 
do polohy « ».

• Pro zpracování většiny potravin je dostačující úroveň 
rychlosti 3 nebo 4.

• Míchání na úrovni 4, 5 a turbo může potraviny zbytečně 
zahřívat. Pro dosažení studeného výsledku se doporučují 
ledové kostky.

• Pro optimální míchání a drcení byste měli přístroj spustit 
na úroveň rychlosti 1 a postupně ji zvyšovat. Použijte 
stěrku, která je součástí balení, pro setření potravin, které 
ulpěly na hranách, a k jejich rovnoměrnému rozprostření 
na nožích mixéru. K tomuto účelu sejměte víko a stěrku 
vsuňte do nádoby.

• Při použití silně pěnivých nebo horkých potravin mixovací 
nádobu nenaplňujte více než do poloviny.
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Řešení problémů

V případě poruchy zcela odpojte mixér ze zásuvky. Regulátor programu / 
rychlosti nastavte do pozice « » a hlavní vypínač (na zadní straně) nastavte do 
pozice « »  (vypnutý).
Mixér se přehřívá
• Mixér NOVIS Blender je vybaven ochranou proti přetížení.  

V případě přetížení nebo přehřátí zařízení, se objeví znak « ».  
V tomto případě přístroj nebude fungovat tak dlouho, dokud je světlo 
přehřátí aktivní.

• U zařízení bez LCD displeje je přetížení signalizováno rychlým blikáním 
všech programových a tlačítkových LED.

Mixér se nespustí
• Je mixér NOVIS Blender správně připojen do elektrické zásuvky?
• Zkontrolujte správnou polohu víka a umístění mixovací nádoby na pohonné 

jednotce.
• Zkontrolujte polohu tlumicí/středicí podložky.

Pokud se vám nedaří vyřešit problém, obraťte se na svého obchodníka nebo se 
obraťte na adresu uvedenou v sekci zákaznického servisu.

Opravy mixéru NOVIS Blender jsou prováděny pouze v 
oficiálních servisních střediscích. Nesprávně provedené 
opravy mohou představovat nebezpečí pro uživatele. Při 
provedení neautorizovaných úprav nepřebíráme žádnou 
odpovědnost za případně škody a poškození. Na takové 
případy se záruka nevztahuje.

 

Likvidace

V souladu s požadavky evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních  
elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), tento přístroj disponuje 
příslušným označením. Chraňte, prosím, životní prostředí a zdraví druhých 
řádnou likvidací mixéru NOVIS Blender. Zlikvidujte nepoužitelný spotřebič 
vytažením z hlavní zásuvky a odstřižením napájecího kabelu.

Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být 
likvidován spolu s domovním odpadem. Pro 
řádnou recyklaci musí být odvezen do vhodného 
zařízení pro sběr elektrických / elektronických 

zařízení. Pro informace o těchto sběrných místech se obraťte na místní 
úřady nebo na místní prodejce.

Zákaznický servis

Veškeré opravy a služby musí být řešeny na místě v autorizovaném záka-
znickém centru NOVIS.  
Obraťte se na svého obchodního zástupce nebo si přečtěte více na internetu:
novissa.com

Manuál je možné stáhnout na novissa.com.

Výrobce a dovozce
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
T: +41 32 475 1015
E-mail: info@novissa.com


