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VitaJuicer by Novis Kullanım Kılavuzu

İçindekiler   Sayfa

Geçerlilik alanı

Mevcut kullanım kılavuzu aşağıdaki model için geçerlidir:

Model Tip

Novis VitaJuicer 6500

Güvenlik uyarıları

Sizin güvenliğiniz ve ürünü kullanacak olan diğer herkesin güvenliği 
bizim için büyük öneme sahiptir.
Elinizdeki kullanım kılavuzunda çok sayıda güvenlik uyarısı yer almaktadır. 
Lütfen tüm bu güvenlik uyarılarını okuyarak her zaman dikkate alınız.  

Bu sembol ile, ölüme veya yaralanmalara yol açabilecek olası tehlikelere dikkat 
çekiyoruz. Tüm güvenlik uyarıları size tehlikenin türünü açıklamakta olup bu 
yaralanma tehlikesinden nasıl kaçınılacağına ve uyarıların dikkate alınmaması 
durumunda doğacak sonuçlar hakkında bilgi vermektedir.

Ce symbole indique des conseils utiles pour l’utilisation.
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Önemli güvenlik önlemleri

Elektrikli cihazlar kullanılırken aşağıda açıklanmış olan temel 
güvenlik uyarılarının her zaman dikkate alınması zorunludur:

1. Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz
2. Yiyeceklerle temas eden yüzeylerin nasıl temizleneceği 

hakkında lütfen “Bakım ve Temizlik” bölümüne bakın.
3. Elektrik çarpmasından korunmak için, Novis VitaJuicer’ı 

asla suya veya başka sıvılara daldırmayınız.
4. Novis VitaJuicer’ın çocuklar tarafından kullanılması 

uygun değildir. Bedensel, duyusal veya zihinsel yete-
nekleri kısıtlı olan veya cihazın kullanımı konusunda 
deneyimsiz ve bilgisiz kişiler, Novis VitaJuicer’ı sadece 
ilgili kişilerin güvenliğinden sorumlu olan başka bir 
kişinin gözetimi altında veya talimatları doğrultusunda 
kullanmalıdırlar.

5. Novis VitaJuicer’ı kullanmadığınız durumlarda, cihaza 
herhangi bir parça takmadan veya cihazdan parça 
çıkarmadan ya da Novis VitaJuicer’ı temizlemeden önce 
elektrik fişini prizden çekiniz.

6. Hareket eden parçalara elle dokunmayınız.
7. Novis VitaJuicer’ı hasarlı bir kablo veya fiş ile çalıştır-

mayacağınız gibi, cihaz doğru şekilde çalışmadıktan, 
yere düşürüldükten veya başkaébir sebeple hasar gör-
dükten sonra da çalıştırmayınız. Novis VitaJuicer’ı size 

en yakın olan Novis yetkili servisine kontrol ettiriniz.
8. Eğer cihazın fişi prize uymuyorsa bir kalifiye elektrikçiye 

danışınız. Cihazın elektrik fişi sadece işinin ehli olan bir 
uzman tarafından değiştirilebilir. 

9. Novis firması tarafından üretilmeyen aksesuarların 
kullanılması yangına, elektrik çarpmasına veya yaralan-
malara yol açabilir.

10. Cihazı açık havada kullanmayınız.
11. Elektrik kablosunu masanın kenarından veya çalışma 

tezgâhının kenarından aşağıya sarkıtmayınız.
12. Katılacak malzemeleri işlerken, doldurma ağzının içine 

elinizle müdahale etmeyiniz ve başka yardımcı aletler 
sokmayınız, aksi takdirde ağır yaralanmalar veya cihaz-
da hasar meydana gelebilir. Bunun için sadece öngörü-
len itme tokmağını kullanınız.

13. Santrifüj diski keskindir. Santrifüj diski ile çalışırken 
dikkatlice hareket ediniz.

14. Novis VitaJuicer’ı çalıştırmadan önce kapağın veya na-
renciye kabının sıkıca kilitlenmiş olmasına dikkat ediniz.

15. Malzemeleri aşağıya doğru bastırmak için itme tok-
mağını kullanınız.

16. Kapağın veya narenciye kabının ve iç haznenin kilitleme 
mekanizmasını bypass etmeye çalışmayınız.

17. Hasar görmüş parçaları asla kullanmayınız. Cihazı satın 
aldığınız bayiye veya müşteri hizmetleri bölümünde 
adresleri belirtilmiş olan servislere başvurunuz.
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18. Elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda, başka 
tehlikelerden/

19. Eğer dönen santrifüj diski çalışıyor ya da koruyucu ka-
pak hasar görmüşse veya gözle görülür bir çatlak/hasar 
varsa Novis VitaJuicer’ı kullanmayınız.

20. Hazırlanacak meyve veya sebze sularının çoğu için 2–5 
dakikalık bir işlem süresi gereklidir. Novis VitaJuicer 
kesintisiz olarak 20 dakikaya kadar çalıştırılabilir.

21. Cihazı ve kablosunu çocukların erişemeyeceği bir yerde 
saklayın. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

22. Cihazın yanlış kullanılması yaralanmalara neden olabilir.
23. Keskin kesme bıçaklarını tutarken, kaseyi boşaltırken ve 

temizlik sırasında özen gösterilmelidir.
24. Döner elek hasar görmüşse veya görünür çatlaklar 

varsa cihazı kullanmayın.

Bu ürün sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
Bu kullanım kılavuzunu ileride bilgi edinmek için güvenli bir yerde saklayınız.

Teslimat içeriği

Teslimat içeriğini kontrol ediniz. Herhangi bir parçanın eksik olması durumun-
da cihazı satın aldığınız bayi ile irtibata geçiniz. Cihazla birlikte teslim edilen 
aksesuarların güvenli kullanımı Kullanım Kılavuzunda açıklanmıştır.

Novis VitaJuicer

Narenciye sıkma konisi

Narenciye süzgeci

Narenciye kabı

Püreleme ünitesi

İtici tokmak
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Santrifüj ve iç hazneye ulaşmak
için kapağı hafifçe sola dön-
dürünüz 

Santrifüj (santrifüj süzgeci ve
santrifüj diskinden oluşur) 

Santrifüj diski 

Çıkış ağzı

İç hazne

Ambalaj malzemesi (mukavva, PE plastik folyo ve EPS strafor) tanımlan-
mıştır ve mümkün olduğu takdirde geri dönüşüm sistemine verilmeli ve 
çevreye uygun olarak bertaraf edilmelidir.

İşletmeye almadan önce

Novis VitaJuicer’ı, çıkış ağzı öne ve şalter sağa doğru bakacak şekilde
kuru ve düz bir yüzey üzerine koyunuz.
Novis VitaJuicer’ı ilk kez kullanmadan önce cihazın tüm çıkarılabilir parçalarını 
temizleyiniz ve gövdeyi nemli bir bezle siliniz (bkz. Bakım ve temizlik).

Novis VitaJuicer’ı ancak tamamen monte edilip  
kurulduktan sonra elektrik ebekesine (220–240 Volt alternatif 
akım; frekans: 50/60 Hz), bağlayınız.

Kablonun sarılması

Eğer Novis VitaJuicer’ı prize yakın bir yerde kullanıyorsanız cihazın  
elektrik kablosunu tabanda bulunan yuvaya sararak kısaltabilirsiniz. 
Kabloyu aşağıda açıklandığı şekilde sarabilirsiniz:
1. Kapağı, iç hazneyi, narenciye sıkacağını, narenciye konisini, santrifüjü vs. 

çıkarınız. 
2. Novis VitaJuicer’ı ters çevirip yumuşak bir bez üzerine baş aşağı koyunuz.
3. Kabloyu yuvadaki klipsten çıkarınız.
4. Kabloyu tabandaki yuvaya bir veya iki tur sararak kablonun uzunluğunu 

prize uygun mesafeye getiriniz.
5. Kabloyu tekrar tutucu klipse takınız.
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Kullanım

// Püreleme ünitesini kullanmadan meyve sıkma
Katı meyve ve sebzeler için idealdir: Elma, havuç, salatalık vs.
Elde edilen sonuç: Herhangi bir parçacık içermeyen doğal meyve veya
sebze suyu

Hazırlık

Katı meyve ve sebzeleri yıkayınız ve parçalar halinde kesiniz.
1. Çıkış ağzını yerleştiriniz
2. İç hazneyi yerleştiriniz
3. Santrifüjün parçalarını (santrifüj süzgeci, santrifüj diski) 

monte ediniz
4. Santrifüjü yerleştiriniz
5. Kapağı oturtunuz ve sağa doğru döndürerek kilitleyiniz
6. Çıkış ağzının altına bir bardak veya başka bir kap 

koyunuz
7. Makineyi çalıştırınız (şalteri I pozisyonuna getiriniz)
8. Hazırlamış olduğunuz meyve veya sebze parçalarını 

doldurma ağzının içine koyunuz ve itici tokmak ile 
yavaşça aşağıya doğru bastırınız. Arzu ettiğiniz miktarda 
meyve veya sebze suyu sıkılıncaya kadar devam ediniz.

9. Bardağı değiştirirken çıkış ağzını yukarıya kaldırınız. DROPHOLD özelliği 
sayesinde damlama önlenir. Bardağı değiştirdikten sonra çıkış ağzını tekrar 
aşağıya bastırınız. Şimdi sıkma işlemine devam edebilirsiniz.

10. Çıkan meyve veya sebze suyu miktarı azalarak damla damla çıkmaya 
başlayınca Novis VitaJuicer’ı kapatınız (şalter 0 pozisyonunda)

Doldurma ağzının içine asla herhangi bir cisim sokmayınız ve ağız 
içine parmaklarınızla müdahale etmeyiniz. Bunun için sadece 
öngörülen itme tokmağını kullanınız. Cihazı ancak santrifüj 
tamamen durduktan sonra açınız. Santrifüjü asla santrifüj diski 
olmadan kullanmayınız. Santrifüj diskinin doğru şekilde yerleştiril-
diğinden ve kilitlendiğinden emin olunuz (dıştaki kırmızı pimler 
santrifüj diski ile aynı hizada olmalıdır).
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// Püreleme ünitesini kullanarak meyve sıkma
Yumuşak veya pişirilmiş meyve ve sebzeler için idealdir: Ahududu, frenk
üzümü, domates vs.
Elde edilen sonuç: Koyu kıvamlı meyve ve sebze suyu (püre)

Eğer püreleme ünitesini kullanıyorsanız, Novis VitaJuicer’ın içine asla 
katı meyve veya sebze doldurmayınız, aksi takdirde Novis VitaJuicer 
hasar görebilir.

Hazırlık

Katı meyve veya sebzeyi
 • yıkayınız
 • büyük parçalar halinde kesiniz
 • pişiriniz

Yumuşak meyve veya sebzeyi
 • yıkayınız
 • büyük parçalar halinde kesiniz

1. Çıkış ağzını yerleştiriniz
2. İç hazneyi yerleştiriniz
3. Santrifüjün parçalarını (santrifüj süzgeci, santrifüj diski) monte ediniz
4. Santrifüjü yerleştiriniz
5. Püreleme ünitesini kapağın mili üzerine takınız, sola döndürünüz ve  

kilitleyiniz.

6. Kapağı oturtunuz ve sağa doğru döndürerek kilitleyiniz
7. Çıkış ağzının altına bir bardak veya başka bir kap koyunuz
8. Makineyi çalıştırınız (şalter I pozisyonunda)
9. Hazırlamış olduğunuz meyve veya sebze parçalarını 

doldurma ağzının içine koyunuz ve itici tokmak ile 
yavaşça aşağıya doğru bastırınız. Arzu ettiğiniz miktarda 
meyve veya sebze suyu sıkılıncaya kadar devam ediniz.

10. Bardağı değiştirirken çıkış ağzını yukarıya kaldırınız. 
DROPHOLD özelliği sayesinde damlama önlenir. Bardağı 
değiştirdikten sonra çıkış ağzını tekrar aşağıya bastırınız. 
Şimdi sıkma işlemine devam edebilirsiniz. 

11. Çıkan meyve veya sebze suyu miktarı azalarak damla 
damla çıkmaya başlayınca Novis VitaJuicer’ı kapatınız 
(şalter 0 pozisyonunda)

Doldurma ağzının içine asla herhangi bir cisim sokmayınız ve ağız 
içine parmaklarınızla müdahale etmeyiniz. Bunun için sadece 
öngörülen itme tokmağını kullanınız. Cihazı ancak santrifüj 
tamamen durduktan sonra açınız. Santrifüjü asla santrifüj diski 
olmadan kullanmayınız. Santrifüj diskinin doğru şekilde yerleştiril-
diğinden ve kilitlendiğinden emin olunuz (dıştaki kırmızı pimler 
santrifüj diski ile aynı hizada olmalıdır).
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// Santrifüjsüz narenciye sıkacağı (CITROMAX)
Narenciye için idealdir: Portakal, limon, greyfurt vs.
Elde edilen sonuç: Çabuk hazırlanabilen, az parçacıklı çekirdeksiz meyve
suyu

Hazırlık

• Narenciye meyveleri yıkayınız
• İkiye bölünüz
1. Çıkış ağzını yerleştiriniz
2. İç hazneyi yerleştiriniz
3. Narenciye kabını yerleştiriniz (sola doğru döndürerek 

yerine oturtunuz)
4. Narenciye süzgecini yerleştiriniz
5. Narenciye konisini oturtunuz
6. Çıkış ağzının altına bir bardak veya başka bir kap 

koyunuz
7. Makineyi çalıştırınız (şalter I pozisyonunda)
8. Meyveyi elinizle sıkma konisinin üzerine bastırınız, 

şimdi meyvenin suyu sıkılır. Arzu ettiğiniz miktarda 
meyve suyu sıkılıncaya kadar devam ediniz. Bardağı 
değiştirirken çıkış ağzını yukarıya kaldırınız. 
DROPHOLD özelliği sayesinde damlama önlenir. 
Bardağı değiştirdikten sonra çıkış ağzını tekrar aşağıya bastırınız. Şimdi sıkma 
işlemine devam edebilirsiniz.

9. Çıkan meyve veya sebze suyu miktarı azalarak damla damla çıkmaya 
başlayınca Novis VitaJuicer’ı kapatınız (şalter 0 pozisyonunda)

// Santrifüjlü narenciye sıkacağı (VITATEC)
Narenciye meyveler için idealdir: Portakal, limon, greyfurt vs.
Elde edilen sonuç: Daha fazla meyve suyu verimi ile elde edilen çekirdeksiz ve 
parçacıksız meyve suyu.

Hazırlık

 • Narenciye meyveleri yıkayınız
 • İkiye bölünüz

1. Çıkış ağzını yerleştiriniz
2. İç hazneyi yerleştiriniz
3. Santrifüjü, santrifüj süzgecini, santrifüj diskini monte 

ediniz
4. Santrifüjü yerleştiriniz
5. Narenciye kabını yerleştiriniz (sola doğru döndürerek 

yerine oturtunuz) 
6. Narenciye süzgecini yerleştiriniz 
7. Narenciye konisini oturtunuz
8. Çıkış ağzının altına bir bardak veya başka bir kap 

koyunuz
9. Makineyi çalıştırınız (şalter I pozisyonunda)
10. Meyveyi elinizle sıkma konisinin üzerine bastırınız, şimdi meyvenin suyu 

sıkılır. Arzu ettiğiniz miktarda meyve suyu sıkılıncaya kadar devam ediniz.
11. Bardağı değiştirirken çıkış ağzını yukarıya kaldırınız. DROPHOLD özelliği 

sayesinde damlama önlenir. Bardağı değiştirdikten sonra çıkış ağzını tekrar 
aşağıya bastırınız. Şimdi sıkma işlemine devam edebilirsiniz.

12. Çıkan meyve veya sebze suyu miktarı azalarak damla damla çıkmaya 
başlayınca Novis VitaJuicer’ı kapatınız (şalter 0 pozisyonunda)
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Tavsiyeler

DROPHOLD
Bardağı değiştirmek için meyve veya sebze suyu çıkışını kısaca durdurmak mümkündür. 
Bunun için çıkış ağzını yukarıya doğru kaldırınız. DROPHOLD
özelliği sayesinde damlama önlenir. Bardağı değiştirdikten sonra çıkış ağzını tekrar 
aşağıya bastırınız. Şimdi sıkma işlemine devam edebilirsiniz.

Santrifüj ne zaman boşaltılmalıdır?
Uzunca ve büyük miktarda meyve veya sebze suyu sıkılması durumun-
da
santrifüj düzenli aralıklarla boşaltılmalıdır.
Novis VitaJuicer titreşimli çalışmaya başladığında da santrifüj 
boşaltılmalıdır. 

1. Novis VitaJuicer’ı durduru§nuz (şalter dik konumda 0 pozisyonunda)
2. Kapağı veya narenciye sıkacağını çıkarınız
3. Santrifüjü çıkarınız
4. Santrifüj süzgecini santrifüj diskinden ayırınız
5. Santrifüj süzgecinde biriken posayı temizleyiniz

Maksimum meyve suyu miktarı elde etmek için
Maksimum meyve suyu miktarı elde etmek için itici tokmağı sadece hafifçe 
bastırarak meyve veya sebzenin rende üzerinde tamamen öğütülmesini 
sağlayınız. Sıkma işlemi bittikten sonra, sıkılan suyun tamamen hazneden 
dışarı çıkması için Novis VitaJuicer’ı birkaç saniye daha çalıştırmaya devam 
ediniz.

Çift emniyet 

Cihaz ancak meyve-sebze suyu haznesi yerleştirildikten ve 
kapak veya narenciye kabı doğru şekilde oturtulduktan 
sonra çalışır.
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Bakım ve temizlik

 • Şalteri dik konuma getiriniz (0 pozisyonuna).
 • Novis VitaJuicer’ı temizlemeden önce elektrik şebekesinden ayırınız.
 • Tüm çıkarılabilir parçaları çıkarınız:
 •  

 
 
 
 
 

 • Kapak hafifçe sola döndürülerek çıkarılabilir. 

 • Santrifüj ve iç hazneyi çıkarınız. Çıkış ağzını ancak bunu yaptıktan sonra 
çekerek çıkarınız.

 • Gövdeyi nemli, sıcak bir bez ve biraz bulaşık ilacı ile temizleyiniz.

 • Gövdeyi yumuşak bir bezle kurulayınız. Temizlik için ovma gereçleri veya 
ovucu pedler kullanmayınız.

 • Tüm çıkarılabilir parçalar üst çekmeceye yerleştirilmek şartıyla bulaşık 
makinesinde yıkanabilir. Parçaları yüksek sıcaklıklarda yıkamaktan kaçınınız 
(60°C’den daha yüksek sıcaklıklar sakıncalıdır).

 • Santrifüjü bulaşık makinesinde yıkamak için dağıtınız ve içindeki posayı 
çıkarınız.

Santrifüj diski keskindir. Santrifüj diski ile çalışırken dikkatli olunuz.

Bulaşık makinesinde temizlik için itici tokmaktaki kapağı çıkarınız.

Yıkama ve temizlik işleminde aşındırıcı gereçler veya ovucu pedler kullanmayınız. 
Bunlar parçaları çizebilir veya matlaştırabilir. Tüm parçaları temizledikten sonra 
kurulayınız.
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Arızalar

Herhangi bir arıza meydana geldiğinde cihaz her halükârda elektrik
şebekesinden ayrılmalı ve ana şalter 0 pozisyonuna getirilmelidir.

Novis VitaJuicer çalışmıyor
 • İç haznenin doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kapağın veya narenciye 

kabının doğru şekilde hizalanıp kilitlendiğinden emin olunuz.
 • Novis VitaJuicer elektrik şebekesine bağlı mı?
 • Novis VitaJuicer’ın takılı olduğu elektrik devresine ait sigorta çalışıyor mu? 

Eğer bir elektrik kesici şalteriniz varsa elektrik devresinin kapalı olduğundan 
emin olunuz.

 • Novis VitaJuicer’ı şebekeden ayırınız ve elektrik fişini tekrar prize sokunuz.

Meyve veya sebze suyu çıkmıyor
 • Çıkış ağzının doğru şekilde yerleştirildiğinden ve aşağıya doğru  

bastırıldığından emin olunuz.
 • İç hazneyi çıkarınız ve valfi temizleyiniz. 
 • Santrifüj doğru şekilde toplanmış ve kilitlenmiş vaziyette mi?

Novis VitaJuicer titreşimli çalışıyor
 • Santrifüjü boşaltınız (bkz. Bakım ve temizlik)
 • Santrifüj doğru şekilde toplanmış ve kilitlenmiş vaziyette mi?

Santrifüjün bloke olması
 • Santrifüjü boşaltınız (bkz. Bakım ve temizlik)

Eğer arızanın giderilmesi mümkün değilse, cihazı satın aldığınız bayiye
veya müşteri hizmetleri bölümünde olan adrese başvurunuz.

Novis VitaJuicer’ın onarımı sadece yetkili servis merkezleri tarafından 
yapılabilir. Uzmanca yapılmayan onarımlardan dolayı kullanıcı için tehlikeli 
durumlar oluşabilir.
Yanlış yapılan onarımlardan dolayı meydana gelebilecek muhtemel hasarlarda 
şirketimiz herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu durumda üreticiden garanti 
talep etme hakkı ortadan kalkar.

Bertaraf etme

Mevcut cihazda, Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) ile ilgili
2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi’nin hükümlerine uygun olarak bir işaret
bulunmaktadır.
Novis VitaJuicer’ı usulüne uygun şekilde bertaraf ederek çevreyi ve diğer insan-
ların sağlığını koruyunuz. Eskiyerek işlevselliğini yitirmiş olan Novis Vita Juice 
cihazlar derhal kullanılamaz hale getirilmelidir. Elektrik fişini çekiniz ve elektrik 
kablosunu kesiniz.

Bu sembol, cihazın evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmesinin yasak olduğu
anlamına gelir. Cihazın elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun bir atık 
toplama tesisine verilmesi zorunludur. Bu tür atık toplama tesisleri hakkında bil-
gi edinmek için, bulunduğunuz yerin belediyesine veya cihazı satın aldığınız bay-
iye danışınız.



De
uts

ch
En

gli
sh

Fra
nç

ais
Ita

lia
no

Ne
de

rla
nd

s
Es

pa
ño

l
Po

rtu
gu

ês
Ελ
λη
νι
κά

Sv
en

sk
a

No
rsk

Su
om

i
Da

ns
k

Po
lsk

i
Če

sk
y

رع
ب
ي

Sl
ov

en
šč

in
a

Tü
rkç

e11

Teknik özellikler

Nominal voltaj 220 –240 Volt

Nominal güç 240 Watt

Frekans 50/60 Hertz

Maksimum ölçüler
(Genişlik x Derinlik x Yükse-
klik)

22 x 23 x 43 cm / 8,7x 9 x17 inç

Meyve suyu çıkışı yüksekliği 15,2 cm /6 inç

Ağırlık 6,8 kg /15 lb

Kablo uzunluğu 1m /3,28 ft

Gövde malzemesi Basınçlı döküm

Çıkış ağzı malzemesi Paslanmaz çelik

Kontrol için esas alınan
standartlar

EN / IEC 60335
(IE 60335-2-14 ve IEC 60335-1)

Garanti

Garanti süresi:
Novis firması şu 
masrafları karşılar:

Novis firması şu masrafları karşılamaz:

Evde 
kullanılan
Novis 
VitaJuicer için 
2 (iki) yıl

Malzeme hasarlarını ve
üretim hatalarını 
gidermek için gereken 
yedek parçalar ve işçilik 
ücretleri. Onarımın 
onaylanmış bir Novis 
Müşteri Hizmetleri 
Merkezi tarafından 
yapılması zorunludur.

Ev ortamında normal meyve veya 
sebze suyu hazırlama amaçlarından 
farklı amaçlarla kullanılan Novis 
VitaJuicer’daki onarımlar. Kaza, tadilat, 
yanlış veya kötüye kullanım ve geçerli 
olan elektrik tesisatı hükümleri ihlal 
edilerek gerçekleştirilen montaj ve 
işletim nedeniyle meydana gelen 
hasarların onarılması.

Novis, oluşan ek ve müteakip masraflar için hiçbir şekilde garanti vermez.

Müşteri hizmetleri

Tüm onarım ve bakım çalışmalarının ilgili bölgede hizmet veren onaylanmış bir 
Novis Juicer Müşteri Hizmetleri Merkezi’nde yapılması zorunludur. Cihazı satın 
aldığınız bayi ile irtibata geçiniz veya internette aşağıdaki siteyi ziyaret ederek 
bilgi alınız:
novissa.com
Kullanım Kılavuzu,  novissa.com internet sitesinden indirilebilir.

Üretici ve ithalatçı
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
T: +41 32 475 10 15
E-Mail: info@novissa.com
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