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Käytettävä leivänpaahdin

Tämä käyttöohje koskee seuraavia Novis-laitteita:

Laite Malli

Novis-leivänpaah-
din 6115 - T2 (2 aukkoa lyhyt)

6116 - T4 (2 aukkoa pitkä)

Turvaohjeet

Oma ja muiden turvallisuus on hyvin tärkeää.
Lukuisia turvallisuussuosituksia on lueteltu tässä käyttöohjeessa. Lue ne ja noudata niitä aina.

Tämä symboli varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi johtaa tapaturmaan tai 
kuolemaan. Kaikki turvallisuusohjeissa kuvataan vaaratyyppi ja ohjeet, miten tapaturmat 
voidaan välttää ja muistuttaa seurauksista, jos ohjeita ei noudateta. 
Tämä symboli ilmoittaa käytännöllisistä käyttövinkeistä.

Perusturvallisuusvarotoimenpiteitä tulee noudattaa aina sähkölaitteiden käytön 
aikana:

1. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti.
2. Suojautumiseksi sähköiskulta, älä koskaan upota Novis-leivänpaah-

dinta veteen tai muihin nesteisiin.
3. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä sellaiset 

henkilöt, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on 
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos 
heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä, he ymmärtävät 
käyttöön liittyvät vaarat ja käyttöä valvoo tai ohjaa turvallisuudesta 
vastaava henkilö. 

4. Lapset eivät saa leikkiä Novis-leivänpaahtimella.
5. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. 
6. Irrota virtajohto pistorasiasta, kun Novis-leivänpaahdinta ei käytetä 

tai sen puhdistuksen aikana.
7. Jos pudotat laitteen tai se on muutoin vaurioitunut, ota yhteyttä 

lähimpään Novis asiakaspalveluun laitteen tarkastamiseksi.
8. Jos virtajohto on viallinen, anna valmistajan, valmistajan huoltoedus-

tajan tai muun pätevän henkilön vaihtaa se vaaratilanteiden 
välttämiseksi.

9. Älä ripusta virtajohtoa pöydän tai työtason reunalle sen suojaami-
seksi lämmöltä ja öljyltä.

10. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, ei laitetta saa käyttää.
11. Novis ei ota vastuuta, jos laitetta käytetään virtasovittimella.
12. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Älä irrota 

virtajohdon pistoketta märillä käsillä.
13. Älä koskaan käytä viallisia osia.
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14. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
15. Älä sijoita Novis-leivänpaahdinta kuumalle tai märälle pinnalle tai 

käytä sitä avoliekkien läheisyydessä.
16. Älä aseta käsiä säiliöön ruoan työstön aikana, koska tämä voi johtaa 

tapaturmaan tai laitevaurioon. 
17. Älä käytä laitetta muuhun kuin leipien paahtamiseen, koska tämä voi 

johtaa tapaturmaan.
18. Pidä laite ja sen virtajohto lasten ulottumattomissa.
19. Irrota laite aina virransyötöstä kun sitä ei käytetä.
20. Leipä voi syttyä palamaan. Älä käytä tämän takia leivänpaahdinta 

herkästi syttyvien materiaalien läheisyydessä (esim. verhot).

Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

VAROITUS:
• Älä kosketa leivänpaahtimen lämpövastukseen käytön aikana – se on vaarallista.
• Älä koskaan yritä poistaa juuttunutta leipää leivänpaahtimesta veitsellä tai muulla esineellä, koska 

kosketus virtaosiin voi johtaa sähköiskuun. Irrota laite virransyötöstä, anna laitteen jäähtyä ja poista 
leipä varovasti puulastalla.

Laitteen käyttö

Ensimmäisen kerran
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen laitteen käyttöä ensimmäisen kerran. 
• Ennen leivän asettamista laitteeseen, aseta virtapistoke pistorasiaan, aseta paahtoaika (3) 

maksimiaikaan ja kytke laite päälle painamalla vipua (2).
• Ensimmäisellä käyttökerralla leivänpaahtimen lämpövastukset palavat ja voivat muodostaa savua – 

tämä on normaalia.

Tärkeitä vihjeitä
• Paahtotaso riippuu leivän paksuudesta, tyypistä ja laadusta.
• Älä koskaan paahda liian paksuja tai ohuita. Leivän paksuuden ei tulisi olla yli 20 mm.
• Jos leipä juuttuu, sammuta laite painamalla Cancel-painiketta (6), kytke laite irti virransyötöstä ja 

anna sen jäähtyä. Poista leipä puulastalla. Älä kosketa leivänpaahtimen lämpövastukseen – se on 
vaarallista.

Leivän paahtaminen
• Aseta leivänpalat aukkoihin (1).
• Liitä virtapistoke verkkovirtaan.
• Aseta käyttöaika paahtoajan ohjaimella (3).
• 1 – minimipaahtoaika; 7 - maksimipaahtoaika.
• Paina vipua (2), kunnes leivät kiinnittyvät, painike (6) syttyy.
• Kun leivät ovat valmiit, laite sammuu automaattisesti, vipu (2) palaa alkuasentoon ja painike (6) 

sammuu.

Rinkelit
• Aseta halkaistut rinkelit aukkoihin (1). (Vain kahta sisälämpövastusta käytetään).
• Aseta käyttöaika paahtoajan ohjaimella (3).
• 1 – minimipaahtoaika; 7 - maksimipaahtoaika.
• Paina vipua (2), painike (6) syttyy.
• Paina ”Rinkeli” painiketta (7), painike syttyy.
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Uudelleen lämmitys
• Voit lämmittää jäisiä leipiä tässä tilassa paahtamatta niitä.
• Aseta leivät, paina vipua (2), painike (6) syttyy.
• Paina ”Uudelleen lämmitys” painiketta (5), painike syttyy.

Sulatus
• Voit paahtaa pakastettuja leipiä tässä tilassa.
• Aseta leivät, paina vipua (2), painike (6) syttyy.
• Paina ”Sulatus” painiketta (4), painike syttyy.

Keskeytyspainike
• Paina (6) keskeytyspainiketta, jos haluat keskeyttää paahtamisen.

Lisänostotoiminto
• Laite on varustettu lisänostotoiminnolla (2), joka nostaa leipiä n. 20 mm ylemmäksi.
• Pienille paahtoleiville, nosta vipua niiden poistamiseksi.
Murukaukalo
• Laite on varustettu murukaukalolla (8).
• Avaa murukaukalo painamalla painiketta (8), poista se ja tyhjennä murut pois.

Puhdistus ja hoito
• Varmista, että laite on irrotettu virransyötöstä ennen puhdistamista.
• Odota, kunnes leivänpaahdin on täysin jäähtynyt.
• Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
• Pyyhi leivänpaahtimen ulkopinta kostealla pyyhkeellä ja pyyhi se kuivaksi.
• Poista murukaukalo, tyhjennä murut pois ja aseta kaukalo takaisin paikalleen.
• Laitevaurioiden välttämiseksi, älä aseta vieraita esineitä leipäaukkoihin.
• Säilytä laitetta kuivassa, viileässä  paikassa lasten ulottumattomiin.

Tekniset tiedot

Nimellisjännite 220-240 Volttia
Nimellisteho T2 - 900 W, T4 - 1600 W
Taajuus 50-60 Hz

Maksimimitat
(leveys x syvyys x korkeus)

T2 = 18 x 32 x 20 cm
T4 = 18 x 44 x 20 cm

Virtajohdon pituus ~0,85m
Kotelon materiaali Metalli

Testimenetelmä: 
EN/IEC 60335
(IEC 60335-2-14 ja IEC 60335-1)

Takuu
Takuuaika: Novis korvaa seuraavat kulut: Novis ei korvaa seuraavia kuluja:

2 (kaksi) vuoden  
täysi takuu

Materiaali- tai valmistusvirheen 
korjaamisen osa- ja työkulut. 
Korjauksen saa suorittaa vain 
valtuutettu Novis asiakaspalve-
lu.

Novis-leivänpaahtimen korjaukset, jota 
käytetään kotitaloudessa muuhun kuin 
leivän paahtamiseen. Vahingoista, 
muutoksista, väärinkäytöstä, asennuksesta 
ja käytöstä johtuvien vikojen korjaus 
paikallisten sähkömääräysten vastaisesti.

Novis ei korvaa välillisiä tai seuraamuksellisia kuluja.
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Hävittäminen

Euroopan direktiivin 2002/96 / EY sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely (WEEE) mukaan, 
on tämä laite varustettu merkinnällä. Suojele ympäristöä ja muiden terveyttä hävittämällä 
Novis-laite oikealla tavalla. Hävitä vialliset laitteet irrottamalla virtapistokkeen ja -johdon.

Asiakaspalvelu

Kaikki korjaukset ja huoltotyöt on suoritettava paikallisen Novis huoltokeskuksen toimesta.  
Ota yhteyttä myyntiedustajaan tai lue lisää Internetistä: novissa.com
Käyttöohje voidaan ladata myös osoitteesta novissa.com/manual.

Valmistaja ja maahantuoja
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz, Switzerland
Puh: +41 32 475 1015 Sähköposti: info@novissa.com


