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Novis VitaJuicer

Nederlands
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Português
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Modell

Sikkerhetsinstrukser

Svenska

Ελληνικά

Din egen sikkerhet og andres sikkerhet er svært viktig.
I den foreliggende bruksanvisningen finnes mange sikkerhetsinstrukser. Les
og følg alltid disse sikkerhetsinstrukser.

Med dette symbolet henviser vi til mulige farer som kan medføre død eller
kroppskader. Alle sikkerhetsinstrukser forklarer alle slags farer og gir henvisninger om hvordan du kan unngå faren for skader og informerer deg
også om følgen, hvis du ikke tar hensyn til disse instruksene.
Kjennetegner nyttige brukerhenvisninger
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Den foreliggende bruksanvisningen gjelder for den følgende modellen:

side

Dansk

Innhold		

Gyldighetsområde

Türkçe Slovenščina  يبرعČesky Polski

VitaJuicer by Novis Bruksanvisning

Viktige sikkerhetsforanstaltninger
Ved bruk av elektriske apparater må det alltid tas hensyn til følgende
grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
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Les nøye gjennom denne bruksanvisningen
Les om «Rengjøring og rengjøring» om hvordan du rengjør
overflatene i kontakt med mat.
Sett aldri Novis Vita i vann eller andre væsker for å beskytte deg
mot elektriske støt.
Denne Novis VitaJuicer er ikke egnet for bruk av barn. Personer
med innskrenkede fysiske, sensoriske eller intellektuelle evner,
men også personer med manglende erfaring og kunnskaper, bør
bruke Novis VitaJuicer utelukkende hvis de er under oppsyn eller
får instrukser om bruken av en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
Trekk nettstøpselet ut av stikkontakten når du ikke bruker Novis
VitaJuicer, før du plasserer eller tar av deler eller rengjør Novis
VitaJuicer.
Ikke berør roterende deler.
Ikke bruk Novis VitaJuicer når kabelen eller støpselet er skadet
eller etter at den ikke har fungert riktig, er falt ned eller er blitt
skadet på annen måte. La Novis VitaJuicer kontrolleres av den
nærmeste Novis kundeservicen.
Hvis støpselet ikke passer inn i stikkontakten, ta kontakt med en
kvalifisert elektriker. Støpselet må bare skiftes ut av en kompe-

tent fagmann.
Bruken av tilbehør som ikke er fra Novis kan føre til brann,
strømstøt eller skader.
10. Ikke bruk apparatet utendørs.
11. La ikke nettkabelen henge over bordkanten eller over kanten til
benkeplaten.
12. Ikke grip ved bearbeiding av ingredienser med hendene eller
hjelpemidler i materøret, da det ellers kan føre til alvorlige
kroppskader eller skader på apparatet. Bruk bare den tilhørende
stapperen.
13. Sentrifugeskiven er skarp. Håndter denne forsiktig.
14. Pass på at lokket eller sitrusskålen er låst fast før du tar Novis
VitaJuicer i bruk.
15. Bruk alltid stapperen for å trykke ned ingrediensene.
16. Ikke forsøk å unngå låsingen til lokket eller sitrusskålen og til
den innvendige beholderen.
17. Bruk aldri defekte deler. Ta kontakt med ditt salgssted eller
kontaktadressene som er nevnt i kundeservicen.
18. Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut av produsenten
eller en kvalifisert person for å unngå ytterligere farer / skader.
19. Ikke bruk Novis VitaJuicer, når den roterende sentrifugeskiven er
i gang eller beskyttelseslokket er skadet eller viser synlige riss/
skader.
20. De fleste safter trenger en bearbeidelsestid på 2–5 minutter.
Novis VitaJuicer kan være i kontinuerlig drift opptil 20 minutter.
21. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn. Barn skal ikke
9.

English
Deutsch
Français

Kontroller leveranseprogrammet. Hvis det mangler deler, ta omgående kontakt med ditt salgssted. I
bruksanvisningen er den sikre håndteringen av det medeleverte tilbehøret beskrevet.

Italiano

Leveranseprogram

Nederlands

leke med apparatet.
Misbruk av apparatet kan forårsake personskader.
23. Vær forsiktig når du håndterer de skarpe skjærebladene, tømmer
bollen og under rengjøring.
24. Ikke bruk apparatet hvis den roterende silen er skadet eller har
synlige sprekker.
22.

Novis VitaJuicer

Español

Dette produktet er utelukkende beregnet til bruk i husholdningen.

Português

Ta vare på denne bruksanvisningen til senere bruk.

Ελληνικά

Sitruskjegle

Svenska

Sitrussikt

Suomi

Norsk

Sitrusskål

Stapper
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Dansk

Moseenhet

Før igangsettingen
For å komme til sentrifugen og
den innvendige beholderen må du
dreie lokket litt mot venstre

Sentrifuge (bestående av
sentrifugesikt og sentrifugeskive)

Sett Novis VitaJuicer slik på en tørr og plan flate at tuten peker fremover og bryteren mot høyre.
Rengjør før første bruk alle avtakbare deler til Novis VitaJuicer og rengjør kabinettet med en fuktig klut
(se pleie og rengjøring).
Koble Novis VitaJuicer først til strømnettet (vekselstrøm med 220–240 volt;
frekvens: 50/60 Hz), etter at den er bygget opp fullstendig.

Kabeloppkveiling
Sentrifugeskive

Tut

Innvendig beholder

Emballasjematerialet (kartong, plastfolie PE og isopor EPS) er merket og
bør helst tilføres resirkuleringen og deponeres miljøvennlig.
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Når du stiller Novis VitaJuicer opp nær en stikkontakt, kan du kveile opp kabelen i bunnen til apparatet
for å gjøre den kortere.
Fremgå på følgende måte:
1. Fjern lokk, innvendig beholder, sitruspressens overdel, sitruskjegle, sentrifuge osv.
2. Sett Novis VitaJuicer opp ned på en myk klut.
3. Løsne kabelen fra holdeinnretningen.
4. Tilpass kabelens lengde avstanden til stikkontakten idet du kveiler opp kabelen i bunnen en eller to
ganger.
5. Fest kabelen igjen i holdeinnretningen.

English
Deutsch

Før aldri noen gjenstander eller fingre inn i materøret. Bruk utelukkendeden
tilhørende stapperen. Åpne apparatet først når sentrifugen står helt stille. Bruk
sentrifugen aldri uten sentrifugesikt. Forviss deg om at sentrifugesikten er
satt på og låst riktig (røde stifter ute plane med sentrifugesikten).

Português

Español

Nederlands

Forberedelse

Français

// Safting uten moseenhet
Ideell for faste frukter og grønnsaker: Epler, gulrøtter, agurker osv.
Resultat: Naturlig saft uten fruktkjøtt.

Italiano

Betjening

.
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Dansk

Suomi

Norsk

Svenska

Ελληνικά

Vask frukter og grønnsaker og del opp i stykker.
1. Sett inn tuten
2. Sett inn den innvendige beholderen
3. Sett sentrifugen sammen (sentrifugesikt, sentrifugeskive)
4. Sett inn sentrifugen
5. Sett på lokket og lås det mot høyre
6. Sett et glass eller en annen beholder under tuten
7. Start maskinen (bryter på I)
8. Hell de forberedte fruktene eller grønnsakene i materøret og trykk
dem langsomt ned med stapperen. Fortsett til du har presset ut den
ønskede mengden.
9. Når du bytter glasset trykker du tuten oppover. DROPHOLD hindrer
nå at det fortsatt drypper ned. Har du byttet glasset, trykker du tuten
nedover. Du kan nå fortsette med presseprosessen.
10. Slå av Novis VitaJuicer når det bare drypper ut litt saft (bryter på 0).

// Safting med moseenhet
Ideell for myke og kokte frukter og grønnsaker: Bringebær, rips, tomater osv.
Resultat: Tyktflytende saft (puré)
Fyll aldri faste frukter eller grønnsaker i Novis VitaJuicer når du
bruker moseenheten, da Novis VitaJuicer ellers kunne bli skadet.

Sett et glass eller en annen beholder under tuten
Start maskinen (bryter på I)
Hell de forberedte fruktene eller grønnsakene i materøret og trykk
dem langsomt ned med stapperen. Fortsett til du har presset ut den
ønskede mengden.
10. Når du bytter glasset trykker du tuten oppover. DROPHOLD hindrer nå
at det fortsatt drypper ned. Har du byttet glasset, trykker du tuten
nedover. Du kan nå fortsette med presseprosessen.
11. Slå av Novis VitaJuicer når det bare drypper ut litt saft (bryter på 0).
7.
8.
9.

Forberedelse

Vask faste frukter eller
•• grønnsaker
•• skjær opp i store stykker
•• la det koke
Vask myke frukter eller
•• grønnsaker
•• skjær opp i store stykker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6

Sett inn tuten
Sett inn den innvendige beholderen
Sett sentrifugen sammen (sentrifugesikt, sentrifugeskive)
Sett inn sentrifugen
Sett moseenheten på akselen til lokket, drei lokket mot venstre og lås.
Sett på lokket og lås det mot høyre

Før aldri noen gjenstander eller fingre inn i materøret. Bruk utelukkende den
tilhørende stapperen. Åpne apparatet først når sentrifugen står helt stille. Bruk
sentrifugen aldri uten sentrifugesikt. Forviss deg om at sentrifugesikten er
satt på og låst riktig (røde stifter ute plane med sentrifugesikten).

English
Deutsch
Français

Forberedelse

11.

Dansk

Suomi

Norsk

Svenska

Ελληνικά

•• Vask sitrusfrukter
•• Skjær opp i to deler
1. Sett inn tuten
2. Sett inn den innvendige beholderen
3. Sett sammen sentrifugen Sentrifugesikt, sentrifugeskive
4. Sett inn sentrifugen
5. Sett inn sitrusskålen (la gå i lås mot venstre)
6. Ikke sett inn sitrussikten
7. Sett på sitruskjeglen
8. Sett et glass eller en annen beholder under tuten
9. Start maskinen (bryter på I)
10. Press frukten med hånden på kjeglen, frukten presses ut. Fortsett
til du har presset ut ønsket mengde frukt.
11. Når du bytter glasset trykker du tuten oppover. DROPHOLD hindrer
nå at det fortsatt drypper ned. Har du byttet glasset, trykker du
tuten nedover. Du kan nå fortsette med presseprosessen.
12. Slå av Novis VitaJuicer når det bare drypper ut litt saft (bryter på
0).

7

Türkçe Slovenščina  يبرعČesky Polski

• Vask sitrusfrukter
• Skjær opp i to deler
1. Sett inn tuten
2. Sett inn den innvendige beholderen
3. Sett inn sitrusskålen (la gå i lås mot venstre)
4. Sett inn sitrussikten
5. Sett på sitruskjeglen
6. Sett et glass eller en annen beholder under tuten
7. Start maskinen (bryter på I)
8. Press frukten med hånden på kjeglen, frukten presses ut. Fortsett til du
har presset ut ønsket mengde frukt. Når du bytter glasset trykker du
tuten oppover. DROPHOLD hindrer nå at det fortsatt drypper ned.
9. Har du byttet glasset, trykker du tuten nedover. Du kan nå fortsette
med presseprosessen.
10. Slå av Novis VitaJuicer når det bare drypper ut litt saft (bryter på 0).

Português

Español

Nederlands

Forberedelse

// Sitruspresse med sentrifuge (VITATEC)
Ideell for sitrusfrukter: Appelsiner, sitroner, grapefrukt osv.
Resultat: Tilberedt saft uten kjerner og uten fruktkjøtt med optimalt saftutbytte.

Italiano

// Sitruspresse uten sentrifuge (CITROMAX)
Ideell for sitrusfrukter: Appelsiner, sitroner, grapefrukter osv.
Resultat: Raskt tilberedt saft uten kjerner med litt fruktkjøtt

Tips
DROPHOLD
Når du bytter glass kan du kort avbryte at saften renner ut. Trykk til dette tuten oppover. DROPHOLD hindrer nå at det
fortsatt drypper ned. Har du byttet glasset, trykker du tuten igjen nedover. Du kan nå fortsette med presseprosessen.

Når må sentrifugen tømmes?
Ved lengre safting bør sentrifugen tømmes regelmessig.
Når Novis VitaJuicer begynner å vibrere bør sentrifugen likeledes tømmes.
1. Stopp Novis VitaJuicer (bryter loddrett på 0)
2. Fjern lokk eller sitruspressens overdel
3. Ta ut sentrifuge
4. Ta sentrifugesikt og sentrifugeskive fra hverandre
5. Bank ut sentrifugesikt
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Optimalt saftutbytte
Trykk for optimalt saftutbytte stapperen bare lett på slik at fruktene eller grønnsakene findeles
fullstendig på raspen. La til slutt Novis VitaJuicer kjøre noen sekunder til , til saften har rent ut
fullstendig.

Dobbel sikkerhet
Apparatet fungerer bare når saftbeholderen er satt inn og lokket eller
sitrusskålen er satt på riktig.

English
Deutsch
Français

Fjern sentrifugen og den innvendige beholderen. Trekk først da ut tuten.
Rengjør kabinettet med en fuktig, varm klut og litt oppvaskmiddel.
Tørk kabinettet med en myk klut. Ikke bruk skuremidler eller skureputer.
Alle avtakbare deler kan rengjøres i oppvaskmaskinen når de plasseres i maskinens øvre kurv. Ikke
bruk høye temperaturer (unngå temperaturer over 60°C).
•• For rengjøringen i oppvaskmaskinen tar du sentrifugen fra hverandre og fjerner presserestene.

Português

Español

Nederlands

•• Still bryteren loddrett (på 0).
•• Koble Novis VitaJuicer fra strømnettet før rengjøringen.
•• Fjern alle avtakbare deler:

••
••
••
••

Italiano

Pleie og rengjøring

Suomi

Norsk

Svenska

Ελληνικά

Sentrifugeskiven er skarp. Håndter denne forsiktig.

•• Lokket kan tas av med en lett dreining mot venstre.
Ikke bruk skuremidler eller skureputer for oppvask og rengjøring
Disse kan ripe opp delene eller medføre at de blir matte. Tørk alle
delene etter rengjøringen.
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Dansk

Fjern for rengjøring i oppvaskmaskinen lokket fra stapperen.

Feil
Ved en feil må apparatet alltid kobles fra nettet og hovedbryteren stilles på 0.

Novis VitaJuicer kjører ikke
•• Sikre at den innvendige beholderen er satt inn riktig og lokket eller sitrusskålen er rettet inn og låst
korrekt.
•• Er Novis VitaJuicer koblet til nettet?
•• Er sikringen i strømkretsen til Novis VitaJuicer i orden? Hvis du har en skillebryter, forviss deg om
at strømkretsen er lukket.
•• Koble Novis VitaJuicer fra nettet og sett støpselet igjen inn i stikkontakten..
Saft renner ikke ut
•• Sikre at tuten er satt inn riktig og at tuten er trykt nedover.
•• Fjern den innvendige beholderen og rengjør ventilen.
•• Er sentrifugen satt riktig sammen og låst?

Hvis feilen ikke kan fjernes, ta kontakt med ditt salgssted eller henvend
deg til adressen som er nevnt i avsnittet kundeservice.

Reparasjoner på Novis VitaJuicer må bare gjennomføres av de offisielle servicestedene. Ved ikke
sakkyndig gjennomførte reparasjoner kan det oppstå farer for brukeren.
Ved ikke sakkyndige reparasjoner kan det ikke overtas ansvar for eventuelle skader. I dette tilfellet
opphører garantikravet.

Deponering
Dette apparatet er merket i samsvar med kravene i det europeiske direktivet 2002/96/EF til avfall fra
elektroniske og elektriske artikler (WEEE).
Beskytt miljøet og andres helse idet du deponerer Novis VitaJuicer sakkyndig. Gjør Novis VitaJuicere
som ikke lenger brukes straks ubrukelige. Trekk ut nettstøpselet og kutt kabelen.

Vibrasjoner fra Novis VitaJuicer
•• Tøm sentrifugen (Se under Pleie og rengjøring)
•• Er sentrifugen satt riktig sammen og låst?
Sentrifuge blokkerer
•• Tøm sentrifugen (Se under Pleie og rengjøring)
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Dette symbolet betyr at dette apparatet ikke kan kastes i vanlig søppel. Det må transporteres til en
samleplass som er egnet for gjenvinning av elektroniske og elektriske artikler. For informasjon om
slike samleplasser ta kontakt med kommuneadministrasjonen eller ditt salgssted.

Deutsch

English

15,2 cm/6 inch

Vekt

6,8 kg /15 lb

Kabellengde

1m/3,28 ft

Materiale kabinett

presstøpegods

Materiale tut

edelstål

Kontrollert iht.

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

For reparasjoner på Novis VitaJuicere som
brukes for andre formål enn den normale
saftingen.

Italiano

Høyde på saftutløpet

For reservedeler og
arbeidskostnader for å utbedre
materialskader og
produksjonsfeil. Reparasjonen
må gjennomføres av et
godkjent Novis kundesenter.

Nederlands

22 x 23 x43 cm / 8,7x 9 x17 inch

2 (to) år fra kjøpsdato for
Novis VitaJuicere S2 som
brukes i husholdningen.

Español

Maksimale mål
(bredde x dybde x høyde)

Novis overtar ikke kostnadene:

For reparasjoner av skader som er blitt
forårsaket av uhell, endringer, feil bruk
eller misbruk og installasjon og drift ved å
overtrede de gjeldende elektriske
bestemmelsene.

Português

50/60 Hz

Novis overtar kostnadene:

Ελληνικά

Frekvens

Garantitid:

Novis overtar ingen garanti for tilleggskostnader og følgekostnader.

Svenska

240 watt

Kundeservice

Norsk

Nominell effekt

Samtlige reparasjons- og vedlikeholdsarbeider bør gjennomføres lokalt av
et godkjent Novis VitaJuicer kundesenter. Ta kontakt med ditt salgssted
eller informer deg i internettet på:
novissa.com

Suomi

220–240 volt

Dansk

Nominell spenning

Français

Garanti

Bruksanvisningen kan lastes ned fra hjemmesiden til 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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Tekniske data

READ MANUAL ONLINE
NOVISSA.COM/MANUAL

