English
Deutsch
Français

6500

Italiano

Novis VitaJuicer

Nederlands

Type

Português

Español

Model

Sikkerhedshenvisninger

Svenska

Ελληνικά

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.
I nærværende brugsanvisning er der mange sikkerhedshenvisninger. Læs og
overhold altid alle disse sikkerhedshenvisninger.

Med dette symbol gør vi opmærksom på mulige farer, som kan medføre
døden eller kvæstelser. Alle sikkerhedshenvisninger forklarer farens art og
giver dig henvisninger om, hvordan du kan undgå faren for kvæstelser, og
den oplyser dig også om den følge, som opstår, hvis disse henvisninger ikke
overholdes.
Symbolet kendetegner nyttige henvisninger for brugen
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Suomi
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Nærværende brugsanvisning gælder for følgende model:

Side

Dansk

Indhold		

Gyldighedsområde
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VitaJuicer by Novis Brugsanvisning

Vigtige sikkerhedsforholdsregler
Ved brugen af el-apparater skal man altid overholde følgende
grundlæggende sikkerhedsforholdsregler:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
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Læs denne brugsanvisning nøje igennem.
Se «Pleje og rengøring» om, hvordan man rengør overfladerne i
kontakt med mad.
For at beskytte dig mod risikoen for elektrisk stød må du aldrig
stille Novis VitaJuicer i vand eller i andre væsker.
Denne Novis VitaJuicer egner sig ikke til at blive brugt af børn.
Personer med begrænsede legemlige, sensoriske eller åndelige
evner, men også uerfarne og uvidende personer må kun betjene
Novis VitaJuicer under opsyn eller vejledning af en anden person,
som er ansvarlig for førstnævnte persons sikkerhed.
Træk stikket ud af stikkontakten, når du ikke bruger Novis VitaJuicer, inden du anbringer dele, tager dem af eller rengør Novis
VitaJuicer.
Rør aldrig ved bevægede dele.
Brug ikke Novis VitaJuicer med beskadiget ledning eller stik og
heller ikke, hvis den forinden ikke fungerede korrekt, er faldet
ned eller på anden måde er blevet beskadiget. Lad Novis VitaJuicer undersøge af den nærmeste Novis kundeservice.
Kontakt en kvalificeret elektriker, hvis stikket ikke passer ind i
stikkontakten.
Kun autoriserede fagfolk må foretage en udskiftning af stikket.

Brug af tilbehør, som ikke kommer fra Novis, kan føre til brand,
elektrisk stød eller
kvæstelser.
10. Apparatet må ikke bruges udendørs.
11. Lad ikke netledningen hænge ned over bordkanten eller arbejdspladens kant.
12. Ved forarbejdningen af ingredienser må du ikke gribe ned i
påfyldningsskakten med hænderne eller andre hjælpemidler, da
der ellers kan opstå alvorlige kvæstelser eller skader på apparatet. Brug altid kun den hertil beregnede nedstopper.
13. Centrifugeskiven er skarp. Vær forsigtig med den.
14. Sørg for, at låget eller citrusskålen er låst fast, inden du tager
Novis VitaJuicer i brug.
15. Brug altid nedstopperen til at trykke ingredienserne ned med.
16. Prøv aldrig at omgå lågets eller citrusskålens og den indvendige
beholders lås.
17. Brug aldrig defekte dele. Kontakt dit salgssted eller de under
Kundeservice angivne kontaktadresser.
18. Er strømkablet beskadiget, skal det udskiftes af producenten
eller en kvalificeret person for at undgå yderligere farer / skader.
19. Undlad at bruge Novis VitaJuicer, mens den roterende centrifugeskive kører, beskyttelseslåget er beskadiget eller den har
synlige revner/skader.
20. De fleste slags juice har en forarbejdningstid på 2–5 minutter.
Novis VitaJuicer kan være i drift gennemgående i op til 20
minutter.
9.

English
Deutsch
Français

Leveringsomfang

Nederlands

Italiano

Kontroller leveringsomfanget. Hvis der mangler dele, bedes du omgående
kontakte dit salgssted. Betjeningsvejledningen beskriver den sikre håndtering
af det medleverede tilbehør.

Español

Novis VitaJuicer

Português

Dette produkt er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.

Ελληνικά

Opbevar denne brugsanvisning, så du senere kan se efter i den.

Svenska

Citruskegle

Norsk

Citrussi

Dansk

Suomi

Citrusskål

Pureringsenhed

Nedstopper
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Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn. Børn
må ikke lege med apparatet.
22. Brug af apparatet kan forårsage kvæstelser.
23. Der skal udvises omhu, når du håndterer de skarpe skæreblade,
tømmer skålen og under rengøring.
24. Brug ikke apparatet, hvis den roterende sigte er beskadiget eller
har synlige revner.
21.

Inden ibrugtagningen
For at komme frem til centrifugen og
den indvendige beholder drejes låget
mod venstre.

Centrifuge (bestående af
centrifugesi og centrifugeskive)

Centrifugeskive

Stil Novis VitaJuicer på en tør og plan flade, så hældetuden peger frem,
og kontakten peger mod højre.
Rengør alle Novis VitaJuicers aftagelige dele og kabinettet med en fugtig
klud inden første brug (se Pleje og rengøring).
Forbind først Novis VitaJuicer med lysnettet (vekselstrøm med 220–240 volt;
frekvens: 50/60 Hz), når den er opbygget fuldstændigt.

Oprulning af ledningen
Hvis du opstiller Novis VitaJuicer i nærheden af en stikkontakt, kan du oprulle ledningen i apparatets
bund for at gøre den kortere.

Hældetud-enhed

Indvendig beholder

Emballagematerialet (pap, plastfolie PE og flamingo EPS) er kendetegnet
og skal, såvidt muligt, bringes til genbrug og bortskaffes miljøvenligt.
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Gå frem på følgende måde:
1. Tag låg, indvendig beholder, citrusopsats, citruskegle, centrifuge osv. af.
2. Stil Novis VitaJuicer på hovedet på en blød klud.
3. Knips ledningen ud af holderen.
4. Tilpas ledningen efter afstanden til stikkontakten ved at oprulle ledningen en eller to gange i bunden.
5. Clips ledningen ind i holderen igen.

English
Deutsch
Français
Português

Español

Forberedelse

Før aldrig genstande af nogen art eller fingrene ned i påfyldningsskakten.
Brug altid kun den hertil beregnede nedstopper. Åbn først apparatet, når
centrifugen er kommet fuldstændigt til stilstand. Centrifugen må aldrig bruges
uden centrifugesi. Forvis dig om, at centrifugen sidder korrekt og er låst fast
(de røde tapper udvendigt plant med centrifugesien).

Italiano

// Saftcentrifugering uden pureringsenhed
Ideel til faste frugter og grøntsager: Æbler, gulerødder, salatagurker osv.
Resultat: En naturlig saft uden frugtkød

Nederlands

Betjening

.
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Dansk

Suomi

Norsk

Svenska

Ελληνικά

Faste frugter og grøntsager vaskes og skæres i stykker.
1. Hældetud-enheden indsættes
2. Den indvendige beholder indsættes
3. Centrifuge (centrifugesi, centrifugeskive) sammenbygges
4. Centrifugen indsættes
5. Sæt låget på og lås det ved at dreje det mod højre
6. Stil et glas eller en anden opsamlingsbeholder under hældetuden
7. Start maskinen (stil kontakten på I)
8. Kom de forberedte stykker frugt eller grøntsager i påfyldningsskakten
og tryk dem langsomt ned med nedstopperen. Fortsæt, indtil du har
presset den ønskede mængde ud.
9. Når du skifter glas, trykker du hældetuden op. DROPHOLD forhindrer
yderligere efterdrypning. Når du har skiftet glasset, trykker du
hældetuden ned. Nu kan udpresningen fortsættes.
10. Sluk for Novis VitaJuicer, når der kun drypper lidt saft ud (kontakt på
0).

// Saftcentrifugering med pureringsenhed
Ideel til bløde eller kogte frugter og grøntsager: Hindbær, ribs, solbær, tomater
osv.
Resultat: En tyktflydende saft (puré)
Fyld aldrig faste frugter eller grøntsager på Novis VitaJuicer, når
du bruger pureringsenheden, da Novis VitaJuicer ellers kunne
blive beskadiget.

Sæt låget på og lås det ved at dreje mod højre
Stil et glas eller en anden opsamlingsbeholder under hældetuden
Start maskinen (stil kontakten på I)
Kom de forberedte stykker frugt eller grøntsager i påfyldningsskakten
og tryk dem langsomt ned med nedstopperen. Fortsæt, indtil du har
udpresset den ønskede mængde.
10. Når du skifter glas, trykker du hældetuden op. DROPHOLD forhindrer
yderligere efterdrypning. Når du har skiftet glasset, trykker du
hældetuden ned. Nu kan udpresningen fortsættes.
11. Sluk for Novis VitaJuicer, når der kun drypper lidt saft ud (kontakt på
0).
6.
7.
8.
9.

Forberedelse

Faste frugter eller grøntsager
•• vaskes
•• skæres i store stykker
•• koges
Bløde frugter eller grøntsager
•• vaskes
•• skæres i store stykker
1. Hældetud-enheden indsættes
2. Den indvendige beholder indsættes
3. Centrifuge (centrifugesi, centrifugeskive) sammenbygges
4. Centrifugen indsættes
5. Sæt pureringsenheden på lågets aksel, drej den mod venstre og lås den fast.
6

Før aldrig genstande af nogen art eller fingrene ned i påfyldningsskakten.
Brug altid kun den hertil beregnede nedstopper. Åbn først apparatet, når
centrifugen er kommet fuldstændigt til stilstand. Centrifugen må aldrig bruges
uden centrifugesi. Forvis dig om, at centrifugen sidder korrekt og er låst fast
(de røde tapper udvendigt plant med centrifugesien.

English

• Vask citrusfrugterne
• Skær dem i halve
1. Hældetud-enheden indsættes
2. Den indvendige beholder indsættes
3. Indsæt citrusskålen (lad den gå i indgreb ved at dreje mod venstre)
4. Indsæt citruskeglen
5. Sæt citruskeglen på
6. Stil et glas eller en anden opsamlingsbeholder under hældetuden
7. Start maskinen (stil kontakten på I)
8. Pres med hånden frugten mod keglen, frugten presses ud. Fortsæt,
indtil du har presset den ønskede mængde frugter ud. Når du skifter
glas, trykker du hældetuden op. DROPHOLD forhindrer yderligere
efterdrypning. Når du har skiftet glasset, trykker du hældetuden ned.
Nu kan udpresningen fortsættes.
9. Sluk for Novis VitaJuicer, når der kun drypper lidt saft ud (kontakt på
0).

•• Vask citrusfrugterne
•• Skær dem i halve
1. Hældetud-enheden indsættes
2. Den indvendige beholder indsættes
3. Sammenbyg centrifuge, centrifugesi, centrifugeskive
4. Centrifugen indsættes
5. Indsæt citrusskålen (lad den gå i indgreb ved at dreje mod venstre)
6. Citrussien skal ikke indsættes
7. Sæt citruskeglen på
8. Stil et glas eller en anden opsamlingsbeholder under hældetuden
9. Start maskinen (stil kontakten på I)
10. Pres med hånden frugten mod keglen, frugten presses ud. Fortsæt,
indtil du har presset den ønskede mængde frugter ud.
11. Når du skifter glas, trykker du hældetuden op. DROPHOLD forhindrer yderligere efterdrypning. Når du har skiftet glasset, trykker du
hældetuden ned. Nu kan udpresningen fortsættes.
12. Sluk for Novis VitaJuicer, når der kun drypper lidt saft ud (kontakt
på 0).

Deutsch

Forberedelse

Français

Forberedelse

Italiano

// Citruspresse med centrifuge (VITATEC)
Ideel til citrusfrugter: Appelsiner, citroner, grapefrugter osv.
Resultat: En tilberedt saft uden kerner og uden frugtkød med stort saftudbytte.

10.
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Dansk

Suomi

Norsk

Svenska

Ελληνικά

Português

Español

Nederlands

// Citruspresse uden centrifuge (CITROMAX)
Ideel til citrusfrugter: Appelsiner, citroner, grapefrugter osv.
Resultat: En hurtigt tilberedt saft uden kerner og med lidt frugtkød

Tips
DROPHOLD
Saftudløbet kan afbrydes kort for at skifte glas. Hertil trykkes hældetuden op. Der DROPHOLD forhindrer yderligere
efterdrypning. Når du har skiftet glasset, trykker du hældetuden ned igen. Nu kan udpresningen fortsættes.

Optimalt saftudbytte
For et optimalt saftudbytte trykkes nedstopperen kun let ned, så frugter eller grøntsager bliver findelt
helt på raspejernet. Lad til sidst Novis VitaJuicer køre nogle sekunder, indtil saften er løbet helt ud.

Dobbelt sikkerhed
Hvornår skal centrifugen tømmes?
Ved længere saftcentrifugering skal centrifugen tømmes regelmæssigt.
Hvis Novis VitaJuicer begynder at vibrere, skal skal centrifugen ligeledes tømmes.
1.
2.
3.
4.
5.
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Stop Novis VitaJuicer (kontakt lodret på 0)
Tag låg eller citrusopsats af
Tag centrifugen ud
Skil centrifugesi og centrifugeskive ad
Bank centrifugesien ren

Apparatet fungerer kun, når saftbeholderen er indsat, og låget eller citrusskål
er sat rigtigt på.

English
Deutsch
Français

Fjern centrifugen og den indvendige beholder. Træk først derefter hældetuden ud.
Rengør altid kun kabinettet med en fugtig, varm klud og lidt opvaskemiddel.
Aftør kabinettet med en blød klud. Undlad at bruge skurepulver eller slibesvampe.
Alle aftagelige dele kan vaskes i opvaskemaskine, hvis de placeres i den øverste del af maskinen.
Brug ikke høje temperaturer (undgå temperaturer over 60°C).
•• Til rengøringen i opvaskemaskine skiller du centrifugen ad og fjerner rester.

Português

Español

Nederlands

•• Stil kontakten lodret (på 0).
•• Skil Novis VitaJuicer fra lysnettet inden rengøringen.
•• Tag alle aftagelige dele af:

••
••
••
••

Italiano

Pleje og rengøring

Suomi

Norsk

Svenska

Ελληνικά

Centrifugeskiven er skarp. Vær forsigtig med den.

•• Låget kan tages af ved at dreje det lidt mod venstre.
Brug ikke skurepulver eller slibesvampe til opvask og rengøring. Disse kan
ridse delene eller gøre dem matte. Aftør alle dele efter rengøring.

9

Türkçe Slovenščina  يبرعČesky Polski

Dansk

Fjern låget af stemplet for en rengøring i opvaskemaskinen.

Driftsforstyrrelser
Ved en fejl skal apparatet altid skilles fra strømmen og hovedafbryderen
stilles på 0.

Novis VitaJuicer kører ikke
•• Forvis dig om, at den indvendige beholder er indsat rigtigt, og at låg eller citrusskål vender korrekt
og er låst ist.
•• Er Novis VitaJuicer forbundet med lysnettet?
•• Er sikringen i Novis VitaJuicers strømkreds i orden? Hvis du har en strømafbryderkontakt, skal du overbevise dig om, at strømkredsen er sluttet.
•• Skil Novis VitaJuicer fra lysnettet og stik så stikket ind i stikkontakten igen.
Der kommer ingen saft ud
•• Forvis dig om, at hældetud-enheden indsat korrekt, og at hældetuden er trykket ned.
•• Fjern den indvendige beholder og rengør ventilen.
•• Er centrifugen sammensat korrekt og låst fast?
Vibrationer i Novis VitaJuicer
•• Tøm centrifugen (se under Pleje og rengøring)
•• Er centrifugen sammensat korrekt og låst fast?
Centrifuge blokeret
•• Tøm centrifugen (se under Pleje og rengøring)
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Hvis fejlen ikke lader sig udbedre, skal du kontakte dit salgssted eller den
adresse, som er angivet under afsnittet Kundeservice.

Reparationer på Novis VitaJuicer må kun gennemføres af de officielle servicesteder. Ved faglig
ukorrekte reparationer kan der opstå farer for brugeren.
Ved faglig ukorrekte reparationer kan der ikke overtages noget ansvar for eventuelle skader. I så fald
bortfalder garantikravet.

Bortskaffelse
I overensstemmelse med kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF om brugte el- og
elektronik-apparater (WEEE) er det foreliggende apparat forsynet med en markering.
Beskyt venligst miljøet og andres helbred ved at bortskaffe Novis VitaJuicer korrekt. En udtjent Novis
VitaJuicer skal straks gøres ubrugelig. Træk stikket ud af stikkontakten og skær netledningen over.

Dette symbol betyder, at dette apparat ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Det skal bringes
til et indsamlingssted, som egner sig til udnyttelse af brugte el- og elektronikapparater. Oplysninger om sådanne indsamlingssteder kan du få på dit kommunekontor eller på
salgsstedet.

Deutsch

English

15,2 cm/6 inch

Vægt

6,8 kg /15 lb

Ledningens længde

1m/3,28 ft

Materiale, kabinet

Trykstøbt jern

Materiale hældetud

Rustfrit stål

Kontrolleret iht.

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

Italiano

Saftudløbets højde

Nederlands

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

Español

Maksimale mål
(bredde x dybde x højde)

Reparationer på Novis
VitaJuicere, som er brugt til
andre formål end normal
tilberedning af saft i
husholdningen. Reparationer af
skader, som skyldes ulykker,
ændringer, forkert brug eller
misbrug oginstallation og drift
under negligering af de gældende
forskrifter for elektriske
apparater.

Português

50/60 Hz

Reservedele og arbejdsudgifter
for at udbedre materialeskader
og fremstillingsfejl.
Reparationen skal foretages af
et anerkendt Novis
kundencenter.

Ελληνικά

Frekvens

2 (to) år fra datoen for
købet Novis Vita Juicere,
som bruges i
husholdningen.

Novis overtager ikke
omkostningerne:

Svenska

240 watt

Novis overtager omkostningerne:

Novis overtager ingen garanti for ekstra- og følgeudgifter.

Kundeservice

Norsk

Nominel effekt

Garantiperiode:

Ethvert reparations- og vedligeholdelsesarbejde skal udføres lokalt af et anerkendt Novis
VitaJuicer-kundencenter. Kontakt dit salgssted eller indhent oplysninger på internet under:
novissa.com

Suomi

220 –240 volt

Dansk

Mærkespænding

Français

Garanti

Betjeningsvejledningen kan downloades på hjemmesiden novissa.com
Producent og importør
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
T: +41 32 475 1015
E-Mail: info@novissa.com
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