English

Typ

Novis VitaJuicer

6500

Español

Model

Suomi

Tento symbol upozorňuje na potenciální nebezpečí, která by mohla vést ke
smrti nebo zranění osob. Všechna bezpečnostní upozornění vám objasňují
povahu příslušných rizik a vysvětlují, jak předcházet nebezpečí úrazu. Poskytují vám také informace o následcích, které hrozí, pokud se příslušnými
pokyny nebudete řídit.

Norsk

Svenska

Vaše bezpečnost i bezpečnost ostatních osob je velmi důležitá.
V tomto návodu k použití naleznete celou řadu bezpečnostních upozornění. Se
všemi těmito pokyny se seznamte a vždy je také dodržujte.

Ελληνικά

Português

Bezpečnostní upozornění

Dansk

1
1
2
3
4
5
8
9
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10
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11
11

Označuje užitečné pokyny pro uživatele
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Deutsch

Tento návod k použití platí pro následující model:

Français

Obsah			Stránka

Italiano

Rozsah platnosti

Nederlands

VitaJuicer by Novis Návod k použití

Důležitá bezpečnostní opatření
Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat tato
elementární bezpečnostní opatření:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
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Důkladně si pročtěte tento návod k použití.
Informace o tom, jak vyčistit povrchy přicházející do
styku s potravinami, naleznete v části „Péče a čištění“.
Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte přístroj Novis VitaJuicer nikdy vodě ani jiné
kapalině.
Tento odšťavňovač není určen k tomu, aby jej používaly
děti. Osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, jakož i nezkušení nebo obsluhy
neznalí lidé, by měli přístroj Novis VitaJuicer používat
výhradně pod dohledem nebo podle instrukcí jiné osoby, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
Když přístroj Novis VitaJuicer nepoužíváte nebo se
chystáte instalovat či vyjmout jeho součásti nebo jej
budete čistit, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Nedotýkejte se žádných pohybujících se dílů.
Přístroj Novis VitaJuicer nepoužívejte s poškozeným
napájecím kabelem či zástrčkou nebo poté, co správně
nefungoval, spadl nebo byl jinak poškozen. V takovém
případě nechte přístroj Novis VitaJuicerzkontrolovat
nejbližším servisním střediskem firmy Novis.

Nejde-li zástrčka zapojit do elektrické zásuvky, obraťte
se na kvalifikovaného elektrikáře. Výměnu zástrčky smí
provést jen kvalifikovaný odborník.
9. Používání příslušenství, které nepochází od firmy Novis,
může vést k požáru, zásahu elektrickým proudem nebo
úrazu.
10. Přístroj nepoužívejte venku.
11. Napájecí kabel nenechávejte viset přes hranu stolu či
pracovní desky.
12. Při zpracování potravin nestrkejte ruce ani žádné
pomůcky do plnicí šachty, protože by to mohlo vést
k těžkým úrazům nebo poškození přístroje. K tomuto
účelu používejte pouze přiložené pěchovadlo.
13. Odstředivkový kotouč je ostrý. Zacházejte s ním opatrně.
14. Před zapnutím odšťavňovače dbejte na pevné zajištění
víka nebo misky na citrusy.
15. Na zatlačování surovin do přístroje vždy používejte
dodané pěchovadlo.
16. Nepokoušejte se obejít zajištění víka nebo misky na
citrusy a vnitřní nádobky.
17. Nikdy nepoužívejte vadné díly. Obraťte se na svého
prodejce nebo na provozovny uvedené v části věnované
zákaznickému servisu.
18. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být
kabel nahrazen výrobcem nebo kvalifikovanou osobou,
8.

English
Deutsch
Français
Nederlands

Italiano

Zkontrolujte si rozsah dodávky. V případě, že nějaké součásti chybí,
neprodleně kontaktujte příslušného prodejce. V návodu k použití je popsána
bezpečná manipulace s dodávaným příslušenstvím.

Português

Español

Novis VitaJuicer

Ελληνικά

Lisovací trn na citrusy

Norsk

Svenska

Sítko na citrusy

Suomi

Miska na citrusy

Dansk

Tento výrobek je určen výhradně k použití v domácnosti.
Tento návod k použití si uschovejte k pozdějšímu nahlédnutí.

Rozsah dodávky

Jednotka na pyré

Pěchovadlo
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aby se zabránilo vzniku dalšího nebezpečí/škod.
Nepoužívejte Novis VitaJuicer, pokud běží rotující
odstředivkový kotouč, bylo poškozeno ochranné víko
nebo jsou na přístroji viditelné praskliny/poškození.
20. Příprava většiny šťáv trvá 2–5 minut. Novis VitaJuicer
může být v nepřetržitém chodu až 20 minut.
21. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí. Děti
se se zařízením nesmí hrát.
22. Zneužití zařízení může způsobit zranění.
23. Při manipulaci s ostrými noži, vyprazdňování misky a
během čištění je třeba postupovat opatrně.
24. Nepoužívejte spotřebič, pokud je rotující síto poškozené
nebo má viditelné praskliny.
19.

Před uvedením do provozu
Pro přístup k odstředivce a vnitřní
nádobce pootočte víkem doleva.

Odstředivka (sestávající z odstředivkového síta a kotouče)

Přístroj Novis VitaJuicer postavte na suchou a rovnou plochu s výtokem směřujícím dopředu a spínačem doprava.
Před prvním použitím očistěte všechny odnímatelné díly přístroje a kryt
otřete vlhkou utěrkou (viz část Údržba a čištění).
Přístroj Novis VitaJuicer připojujte k síti (se střídavým napětím
220–240 V a frekvencí 50/60 Hz), až po jeho úplném sestavení.

Navinutí kabelu
Odstředivkový kotouč

Výtoková jednotka

Vnitřní nádobka

Obalový materiál (lepenka, polyetylenová fólie a pěnový polystyren) je
odpovídajícím způsobem označený a měl by se pokud možno recyklovat anebo
ekologickým způsobem zlikvidovat.
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Umístíte-li odšťavňovač Novis VitaJuicer poblíž elektrické zásuvky, můžete zkrátit
nadbytečnou délku kabelu jeho navinutím do prostoru ve spodní části přístroje.
Postupujte takto:
1. Sejměte víko, vyjměte vnitřní nádobku, nástavec na citrusy, trn na lisování
citrusů, odstředivku atd.
2. Postavte přístroj obráceně (spodkem nahoru) na kus měkké látky.
3. Uvolněte kabel z držáků.
4. Přizpůsobte délku kabelu vzdálenosti od elektrické zásuvky tím, že jej v prostoru u dna přístroje jednou či dvakrát ovinete.
5. Kabel znovu zahákněte do držáků.

English
Deutsch

Do plnicí šachty přístroje nikdy nestrkejte prsty ani žádné předměty. K tomuto účelu používejte pouze přiložené pěchovadlo. Přístroj otevřete teprve tehdy,
až se odstředivka úplně zastaví. Odstředivku nikdy nepoužívejte bez příslušného sítka. Ujistěte se o tom, že je sítko odstředivky správně nasazené a
zajištěné (červené kolíky venku lícují se sítem odstředivky).

Português

Español

Nederlands

Příprava

Français

// Odšťavňování bez jednotky na pyré/dřeň
Vhodné pro tvrdší druhy ovoce a zeleniny: jablka, mrkve, salátové okurky atd.
Výsledek: přírodní šťáva bez dužiny

Italiano

Obsluha

Tvrdší ovoce nebo zeleninu omyjte a rozkrájejte na kusy.
Nasaďte výtokovou jednotku.
Vložte vnitřní nádobku.
Sestavte odstředivku (síto a kotouč).
Vložte odstředivku.
Nasaďte víko a zajistěte jej pootočením doprava.
Pod výtok postavte sklenici nebo jinou sběrnou nádobu.
Zapněte přístroj (spínačem do polohy I).
Připravené kusy ovoce nebo zeleniny vložte do plnicí
šachty a pěchovadlem je zatlačte pomalu dolů. Pokračujte až do vylisování požadovaného množství.
10. Při výměně sklenice zatlačte výtok nahoru. Technické
řešení DROPHOLD zabrání dalšímu odkapávání. Po
výměně sklenice zatlačte zase na výtok směrem
dolů. Odšťavňování může pokračovat.
11. Když už odkapává jen malé množství šťávy, vypněte
přístroj Novis VitaJuicer (spínačem do polohy 0).
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Dansk

Suomi

Norsk

Svenska

Ελληνικά

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

// Odšťavňování s jednotkou na pyré
Vhodné pro měkké nebo vařené ovoce či zeleninu: maliny, rybíz, rajčata atp.
Výsledek: hustá šťáva (pyré)
Do přístroje Novis VitaJuicer s vloženou jednotkou na pyré nikdy nedávejte
tvrdší ovoce nebo zeleninu, protože byste tak mohli odšťavňovač poškodit.

Příprava

Tvrdší ovoce nebo zeleninu
•• omyjte,
•• pokrájejte na větší kusy,
•• povařte.
Měkké ovoce nebo zeleninu
•• omyjte,
•• pokrájejte na větší kusy.
1. Nasaďte výtokovou jednotku.
2. Vložte vnitřní nádobku.
3. Sestavte odstředivku (síto a kotouč)
4. Vložte odstředivku.
5. Jednotku na pyré nasaďte na osu víka a zajistěte ji pootočením doleva.
6. Nasaďte víko a zajistěte jej pootočením doprava.
7. Pod výtok postavte sklenici nebo jinou sběrnou nádobu.
8. Zapněte přístroj (spínačem do polohy I).
6

Připravené kusy ovoce nebo zeleniny vložte do plnicí
šachty a pěchovadlem je zatlačte pomalu dolů. Pokračujte až do vylisování požadovaného množství.
10. Při výměně sklenice zatlačte výtok nahoru. Technické
řešení DROPHOLD zabrání dalšímu odkapávání. Po
výměně sklenice zatlačte zase na výtok směrem dolů.
Odšťavňování může pokračovat.
11. Když už odkapává jen malé množství šťávy, vypněte
přístroj Novis VitaJuicer (spínačem do polohy 0).
9.

Do plnicí šachty přístroje nikdy nestrkejte prsty ani žádné předměty.
K tomuto účelu používejte pouze přiložené pěchovadlo. Přístroj
otevřete teprve tehdy, až se odstředivka úplně zastaví. Odstředivku
nikdy nepoužívejte bez příslušného sítka. Ujistěte se o tom, že je
sítko odstředivky správně nasazené a zajištěné (červené kolíky
venku lícují se sítem odstředivky).

English
Deutsch

Příprava

Français

Příprava

Italiano

// Lis na citrusy s odstředivkou (VITATEC)
Ideální pro citrusové plody: pomeranče, citrony, grapefruity atp.
Výsledek: velké množství získané šťávy, neobsahující jadérka ani dužinu.
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Ελληνικά

Svenska
Norsk
Suomi
Dansk
Türkçe Slovenščina  يبرعČesky Polski

• Citrusové plody omyjte.
• Rozkrojte je na půlky.
1. Nasaďte výtokovou jednotku.
2. Vložte vnitřní nádobku.
3. Nasaďte misku na citrusy (zaklapněte pootočením
vlevo).
4. Vložte sítko na citrusy.
5. Nasaďte trn na lisování citrusů.
6. Pod výtok postavte sklenici nebo jinou sběrnou
nádobu.
7. Zapněte přístroj (spínačem do polohy I).
8. Citrusový plod přitlačte rukou na trn, aby se z něj
vymačkala šťáva. Pokračujte až do vylisování
požadovaného množství ovoce. Při výměně sklenice
zatlačte výtok nahoru. Technické řešení DROPHOLD
zabrání dalšímu odkapávání. Po výměně sklenice zatlačte zase na výtok
směrem dolů. Odšťavňování může pokračovat.
9. Když už odkapává jen malé množství šťávy, vypněte přístroj Novis VitaJuicer
(spínačem do polohy 0).

•• Citrusové plody omyjte.
•• Rozkrojte je na půlky.
1. Nasaďte výtokovou jednotku.
2. Vložte vnitřní nádobku.
3. Sestavte odstředivku, odstředivkové síto a kotouč.
4. Vložte odstředivku.
5. Nasaďte misku na citrusy (zaklapněte pootočením
vlevo).
6. Nevkládejte síto na citrusy.
7. Nasaďte trn na lisování citrusů.
8. Pod výtok postavte sklenici nebo jinou sběrnou
nádobu.
9. Zapněte přístroj (spínačem do polohy I).
10. Citrusová plod přitlačte rukou na trn, aby se z něj
vymačkala šťáva. Pokračujte až do vylisování
požadovaného množství ovoce.
11. Při výměně sklenice zatlačte výtok nahoru.
Technické řešení DROPHOLD zabrání dalšímu
odkapávání. Po výměně sklenice zatlačte zase na výtok směrem dolů.
Odšťavňování může pokračovat.
12. Když už odkapává jen malé množství šťávy, vypněte přístroj Novis VitaJuicer
(spínačem do polohy 0).

Português

Español

Nederlands

// Lis na citrusy bez odstředivky ( CITROMAX)
Ideální pro citrusové plody: pomeranče, citrony, grapefruity atp.
Výsledek: rychle připravená šťáva bez jadérek s trochou dužiny

Tipy
DROPHOLD
Vytékání šťávy je kvůli výměně sklenice možné nakrátko přerušit. Za tímto
účelem zatlačte výtokovou jednotku směrem nahoru. Technické řešení
DROPHOLD zabrání dalšímu vytékání a odkapávání šťávy. Po výměně sklenice
zatlačte zase na výtok směrem dolů. Odšťavňování může pokračovat.

Optimální odšťavňování
Abyste získali optimální množství šťávy, přitlačujte pěchovadlo jen zlehka, aby
přístroj ovoce nebo zeleninu zcela rozmělnil. Na konci odšťavňování ponechte
přístroj Novis VitaJuicer ještě několik sekund běžet, aby z něj vytekla veškerá
šťáva.

Dvojí jištění
Kdy je třeba vyprázdnit odstředivku?
Při delším odšťavňování by se mělo pravidelně provádět vyprazdňování odstředivky. Vyprázdnění je třeba rovněž provést, začne-li přístroj Novis VitaJuicervibrovat.
1.
2.
3.
4.
5.
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Vypněte přístroj Novis VitaJuicer (vypínač je svisle v poloze 0).
Sejměte víko nebo nástavec na citrusy.
Vyjměte odstředivku.
Oddělte odstředivkové sítko od kotouče.
Odstředivkové sítko vyklepejte.

Přístroj funguje jen s nasazenou nádobou na šťávu a pouze se správně nasazeným víkem nebo miskou na citrusy.

English
Deutsch
Français
Italiano
Ελληνικά

Português

Español

•• Nastavte spínač do svislé polohy (na 0).
•• Před čištěním odpojte přístroj Novis VitaJuicer od elektrické sítě.
•• Sundejte z něj všechny odnímatelné součásti:

•• Kryt přístroje očistěte látkou navlhčenou v teplé vodě s trochou saponátu.
•• Poté kryt vysušte otřením měkkou utěrkou. Nepoužívejte žádné abrazivní
prostředky nebo pomůcky.
•• Všechny odnímatelné díly lze umývat v myčce, pokud se umístí na horní
regál zařízení. Vyvarujte se použití vysokých teplot (nad 60°C).
•• Odstředivku před mytím v myčce rozeberte a odstraňte vylisované
•• zbytky.

Nederlands

Údržba a čištění

Suomi

Norsk

Svenska

Odstředivkový kotouč je ostrý. Zacházejte s ním opatrně.

Dansk

Před mytím v myčce odstraňte víko z pěchovadla.
Při mytí a čištění nepoužívejte žádné abrazivní prostředky
nebo pomůcky. Mohlo by dojít k poškrábání nebo zmatnění
povrchu dílů. Po vyčištění všechny součásti osušte.

•• Vyjměte odstředivku a vnitřní nádobku. Teprve pak vytáhněte výtokovou
jednotku.
9
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•• Víko lze sejmout pootočením doleva.

Poruchy
V případě poruchy se přístroj musí vždy zásadně odpojit od elektrické
sítě a jeho vypínač přepnout do polohy 0.

Přístroj Novis VitaJuicer neběží
•• Ujistěte se, že je správně nasazená vnitřní nádobka a zkontrolujte správné
slícování a zajištění (aretaci) víka či misky na citrusy.
•• Je přístroj Novis VitaJuicer připojen k elektrické síti?
•• Je v pořádku jištění elektrického obvodu, k němuž je odšťavňovač připojen?
Používáte-li odpojovač, přesvědčte se, že je příslušný proudový okruh
uzavřený.
•• Odpojte přístroj Novis VitaJuicer od sítě a poté jeho zástrčku znovu připojte
do zásuvky.
Nevytéká žádná šťáva
•• Zkontrolujte správné nasazení výtokové jednotky a její stlačení směrem
dolů.
•• Vyjměte vnitřní nádobku a vyčistěte ventil.
•• Je odstředivka správně složená a zajištěná?
Přístroj Novis VitaJuicer vibruje
•• Vyprázdněte odstředivku (viz část Údržba a čištění).
•• Je odstředivka správně složená a zajištěná?
Zablokovaná odstředivka
•• Vyprázdněte odstředivku (viz část Údržba a čištění).
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Není-li možné poruchu odstranit, kontaktujte prodejce nebo provozovny
uvedené v části věnované zákaznickému servisu.

Přístroj Novis VitaJuicer smí opravovat pouze oficiální servisní střediska.
Neodborně provedené opravy mohou ohrožovat uživatele přístroje.
V případě neodborných oprav nemůžeme ručit za případné škody. V takovém
případě záruka zaniká.

Likvidace
Tento přístroj je označen v souladu s požadavky evropské směrnice
2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
Dbejte prosím na ochranu životního prostředí i zdraví ostatních a nechte
přístroj Novis VitaJuicer odborně zlikvidovat. Přístroje Novis VitaJuicer, které
doslouží, ihned znehodnoťte tak, aby je už nebylo možné použít. Vytáhněte
síťovou zástrčku a odřízněte napájecí kabel.

Tento symbol znamená, že přístroj nepatří do běžného domovního odpadu.
Je třeba využít služeb sběrny odpadu z elektrických a elektronických zařízení.
Informace o těchto sběrných místech vám podá obecní úřad nebo
váš prodejce.

Deutsch

English

15,2 cm /6 Inch

Hmotnost

6,8 kg /15 lb

Délka napájecího kabelu

1m /3,28 ft

Materiál krytu přístroje

Odlitek pod tlakem

Materiál výtoku

Ušlechtilá ocel

Testováno dle

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

Italiano

Výška výtoku šťávy

Opravy přístroje Novis
VitaJuicer, který byl používán k
jiným účelům, než je běžná
příprava šťávy v domácnosti.
Opravy škod, k nimž došlo
následkem nehod, modifikací,
nesprávného nebo nepřípustného použití a instalací či
provozem při nedodržení
platných předpisů, které se
vztahují na elektrická zařízení.

Nederlands

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

Náhradní díly a náklady
na práci potřebné k
odstranění škod na
materiálu a výrobních
vad. Opravu musí
provést zákaznické
středisko uznané firmou
Novis.

Español

Max. rozměry
(šířka x hloubka x výška)

2 (dva) roky ode dne
nákupu na přístroj
Novis VitaJuicer S2,
který se používá v
domácnosti.

Português

50/60 Hz

Ελληνικά

Frekvence

Firma Novis nepřebírá
náklady za:

Svenska

240 W

Firma Novis přebírá
náklady za:

Firma Novis nijak neručí za vedlejší a následné výdaje.

Zákaznický servis

Norsk

Jmenovitý příkon

Záruční doba:

Veškeré opravy a servisní práce by se měly provádět v místním středisku
služeb zákazníkům, uznaném firmou Novis. Obraťte se na svého prodejce nebo
se informujte na adrese:
novissa.com
Návod k použití je ke stažení na stránkách novissa.com.
Hersteller und Importeur
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
T: +41 32 475 1015
E-Mail: info@novissa.com
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Suomi

220 –240 V

Dansk

Jmenovité napětí

Français

Záruka

Türkçe Slovenščina  يبرعČesky Polski

Technické údaje

READ MANUAL ONLINE
NOVISSA.COM/MANUAL

