English
Deutsch
Français

6500

Italiano

Novis VitaJuicer

Nederlands

Tyyppi

Español

Malli

Português

Turvallisuusohjeet

Svenska

Ελληνικά

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.
Tämä käyttöohje sisältää monia turvallisuusohjeita. Lue kaikki turvallisuusohjeet läpi ja noudata
niitä.

Tämä symboli varoittaa mahdollisista vaaroista, jotka saattavat johtaa
kuolemaan tai loukkaantumisiin. Kaikissa turvallisuusohjeissa selitetään
vaaran laatu ja annetaan ohjeita, miten loukkaantumisvaaralta voidaan
välttyä, ja niissä kerrotaan myös seurauksista, mikäli ohjeita ei noudateta.
Identifica las indicaciones útiles para el usuario

Norsk
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10
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11
11

Suomi

Soveltuvuusalue
Turvallisuusohjeet
Tärkeät turvallisuustoimenpiteet
Toimituslaajuus
Ennen käyttöönottoa
Vinkkejä
Hoito ja puhdistus
Häiriöt
Laitteen hävittäminen
Tekniset tiedot
Takuu
Huolto

Tämä käyttöohje koskee seuraavaa mallia:

Sivu

Dansk

Sisältö		

Soveltuvuusalue

Viittaa käyttäjälle hyödyllisiin ohjeisiin
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VitaJuicer by Novis Käyttöohje

Tärkeät turvallisuustoimenpiteet

todistettavasti sähköalan ammattilainen.
Muiden kuin Novis in lisävarusteiden käyttö saattaa johtaa
tulipaloon, sähköiskuun tai loukkaantumisiin.
10. Älä käytä laitetta ulkona.
11. Älä jätä verkkojohtoa roikkumaan pöydän tai työtason reunan
yli.
12. Kun käsittelet aineksia, älä tartu käsillä tai apuvälineillä
täyttöaukkoon, koska se voi johtaa vakaviin ruumiinvammoihin tai laitevikoihin. Käytä vain tähän tarkoitukseen suunniteltua syöttöpaininta.
13. Lingon teräosa on terävä. Käsittele sitä varoen.
14. Tarkasta, että kansi tai sitruspusertimen siiviläteline on tiukasti lukittu, ennen kuin otat Novis Vita -mehulingon käyttöön.
15. Käytä aina syöttöpaininta painaaksesi ainekset alas.
16. Älä yritä sivuuttaa kannen tai sitruspusertimen siivilätelineen
ja sisäastian lukitusta.
17. Älä koskaan käytä viallisia osia. Ota yhteyttä mehulingon
myyntipisteeseen tai Huolto-kappaleessa annettuun osoitteeseen.
18. Jos sähköjohto on vaurioitunut, on se vaihdettava valmistajan tai pätevän henkilön toimesta lisävaarojen/-vahinkojen
välttämiseksi.
19. Älä käytä Novis Vita -mehulinkoa silloin, kun lingon teräosa
pyörii, suojakansi on vioittunut tai laitteessa näkyy säröjä/
vaurioita.
20. Useimpien mehujen valmistamiseen tarvitaan 2–5 minuuttia.
9.

Sähkölaitteiden käytössä on aina noudatettava seuraavia
turvallisuustoimenpiteitä:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
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Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.
Tietoja ruuan kanssa kosketuksissa olevien pintojen puhdistamisesta, katso ”Hoito ja puhdistus”.
Älä koskaan upota Novis Vita -mehulinkoa veteen tai muuhun
nesteeseen, jotta sähköiskun vaaraa ei pääse syntymään.
Tämä Novis Vita -mehulinko ei sovellu lasten käyttöön. Sellaisten henkilöiden, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai
tietoa laitteen käytöstä, tulisi käyttää Novis Vita -mehulinkoa
ainoastaan heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön
valvonnassa tai ohjauksessa.
Irrota pistoke pistorasiasta, kun et käytä Novis Vita -mehulinkoa, ennen kuin kiinnität siihen osia tai irrotat niitä ja
puhdistat Novis Vita-mehulingon.
Älä koske liikkuviin osiin.
Älä käytä Novis Vita -mehulinkoa, jos sen johto tai pistoke on
vahingoittunut, sen jälkeen kun se ei ole toiminut kunnolla, on
pudonnut tai vioittunut jollakin muulla tavalla. Tarkistuta Novis
Vita -mehulinko lähimmässä Novis-huoltoliikkeessä.
Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käänny pätevän sähköasentajan puoleen. Pistokkeen saa vaihtaa vain henkilö, joka on

English
Deutsch
Français

Toimituslaajuus

Nederlands

Italiano

Tarkasta toimituksen sisältö. Jos osia puuttuu, ota välittömästi yhteyttä mehulingon myyntipisteeseen. Käyttöohjeessa on kuvattu, miten mukana toimitettuja lisävarusteita käsitellään turvallisesti

Español

Novis VitaJuicer

Ελληνικά

Sitruspusertimen kartio

Norsk

Svenska

Sitruspusertimen siivilä

Suomi

Sitruspusertimen siiviläteline

Dansk

Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

Português

Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.

Soseutusyksikkö

Syöttöpainin
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Novis Vita -mehulinko voi olla tauotta käytössä jopa 20 minuuttia.
Pidä laite ja sen johto poissa lasten ulottuvilta. Lapset eivät saa
leikkiä laitteella.
22. Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa vammoja.
23. Käsittelemällä teräviä leikkuuteriä, tyhjentämällä kulhoa ja puhdistaessasi on oltava varovainen.
24. Älä käytä laitetta, jos pyörivä seula on vaurioitunut tai siinä on
näkyviä halkeamia.
21.

Ennen käyttöönottoa
Jotta pääset käsiksi linkoon ja sisäastiaan,
käännä kantta kevyesti vasempaan

Aseta Novis Vita -mehulinko kuivalle ja tasaiselle alustalle niin, että kaatonokka osoittaa
eteenpäin ja kytkin oikealle.
Puhdista ennen käyttöönottoa Novis Vita -mehulingon kaikki irrotettavat osat ja pyyhi kotelo
kostealla liinalla (katso hoito ja puhdistus).
Liitä Novis Vita -mehulinko sähköverkkoon (vaihtovirta 220–240 V; taajuus:
50/60 Hz), vasta sitten kun se on koottu.

Linko (koostuu siivilästä ja teräosasta)

Johdon kelaus
Lingon teräosa

Kaatonokka

Sisäastia

Pakkausmateriaali (kartonki, PE-muovikalvo ja EPS-polystyreenimuovi) on
merkitty ja se on mahdollisuuksien mukaan toimitettava kierrätykseen ja
hävitettävä ympäristöarvot huomioon ottaen.
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Jos sijoitat Novis Vita -mehulingon pistorasian lähettyville, voit lyhentää
johtoa kelaamalla osan siitä pohjan syvennykseen.
Toimi seuraavasti:
1. Irrota kansi, sisäastia, sitruspusertimen siiviläteline ja kartio, linko jne.
2. Aseta Novis Vita -mehulinko ylösalaisin pehmeälle liinalle.
3. Nosta johto pidikkeestä.
4. Sovita johdon pituus etäisyyteen pistorasiasta ja kelaa johtoa 1-2 kertaa pohjan syvennykseen.
5. Pistä johto takaisin pidikkeeseen.

English
Deutsch
Italiano
Português

Español

Valmistelu

Älä koskaan työnnä esineitä tai sormiasi täyttöastiaan. Käytä vain tähän tarkoitukseen
suunniteltua syöttöpaininta. Avaa laite vasta sitten, kun linko on pysähtynyt kokonaan.
Älä koskaan käytä linkoa ilman siivilää. Varmista, että siivilä on paikoillaan ja lukittu
oikein (punaiset merkit laitteen ulkopuolella ovat kohdakkain siivilän kanssa).

Nederlands

// Mehustus ilman soseutusyksikköä
Ihanteellinen koville hedelmille ja vihanneksille: omenat, porkkanat, tuorekurkut jne.
Tulos: Luonnollinen mehu ilman hedelmälihaa.

Français

Käyttö

.
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Dansk

Suomi

Norsk

Svenska

Ελληνικά

Pese kovat hedelmät ja vihannekset ja leikkaa paloiksi.
1. Aseta kaatonokka paikoilleen
2. Aseta sisäastia paikoilleen
3. Kokoa linko (siivilä ja teräosa)
4. Aseta linko paikoilleen
5. Aseta kansi paikoilleen ja lukitse kääntämällä sitä oikealle
6. Aseta lasi tai joku muu keräysastia kaatonokan alle
7. Kytke laite päälle (kytkin asentoon I)
8. Laita pilkotut hedelmät tai vihannekset täyttöastiaan ja painele niitä
hitaasti alaspäin syöttöpainimella. Jatka niin kauan, kunnes olet
mehustanut halutun määrän.
9. Kun vaihdat lasin, paina kaatonokka ylöspäin. DROPHOLD
-tippalukko estää mehun tippumisen. Kun olet vaihtanut lasin, paina
kaatonokka alaspäin. Mehustusta voidaan nyt jatkaa.
10. Kytke Novis Vita -mehulinko pois päältä, kun mehua tippuu enää vain
vähän (kytkin asennossa 0).

// Mehustus soseutusyksikön kanssa
Ihanteellinen pehmeille tai keitetyille hedelmille ja vihanneksille: vadelmat, viinimarjat,
tomaatit jne.
Tulos: Paksu mehu (sose)
Älä koskaan täytä Novis Vita -mehulinkoa kovilla hedelmillä tai
vihanneksilla, kun käytät soseutusyksikköä, sillä Novis Vita mehulinko
saattaa vahingoittua.

Valmistelu

Kovat hedelmät tai vihannekset
•• pese
•• leikkaa isoiksi paloiksi
•• keitä
Pehmeät hedelmät tai vihannekset
•• pese
•• leikkaa isoiksi paloiksi
1. Aseta kaatonokka paikoilleen
2. Aseta sisäastia paikoilleen
3. Kokoa linko (siivilä ja teräosa)
4. Aseta linko paikoilleen
5. Aseta soseutusyksikkö kannen akseliin, käännä vasemmalle ja lukitse.
6. Aseta kansi paikoilleen ja lukitse oikealle
6

Aseta lasi tai joku muu keräysastia kaatonokan alle
Kytke laite päälle (kytkin asentoon I)
Laita pilkotut hedelmät tai vihannekset täyttöastiaan ja painele
niitä hitaasti alaspäin syöttöpainimella. Jatka niin kauan, kunnes
olet mehustanut halutun määrän.
10. Kun vaihdat lasin, paina kaatonokka ylöspäin.
DROPHOLD-tippalukko estää mehun tippumisen. Kun olet
vaihtanut lasin, paina kaatonokka alaspäin. Mehustusta voidaan
nyt jatkaa.
11. Kytke Novis Vita -mehulinko pois päältä, kun mehua tippuu enää
vain vähän (kytkin asennossa 0).
7.
8.
9.

Älä koskaan työnnä esineitä tai sormiasi täyttöastiaan. Käytä vain tähän
tarkoitukseen suunniteltua syöttöpaininta. Avaa laite vasta sitten, kun
linko on pysähtynyt kokonaan. Älä koskaan käytä linkoa ilman siivilää.
Varmista, että siivilä on paikoillaan ja lukittu oikein (punaiset merkit laitteen ulkopuolella ovat kohdakkain siivilän kanssa).

English
Deutsch
Français

Valmistelu

Ελληνικά

Svenska
Norsk
Suomi

Jatka,

Dansk

•• Pese sitrushedelmät
•• Leikkaa ne puoliksi
1. Aseta kaatonokka paikoilleen
2. Aseta sisäastia paikoilleen
3. Kokoa linko,siivilä, teräosa
4. Aseta linko paikoilleen
5. Aseta siiviläteline paikoilleen (lukittuu vasemmalle)
6. Älä aseta sitruspusertimen siivilää paikoilleen
7. Aseta sitruspusertimen kartio paikoilleen
8. Aseta lasi tai joku muu keräysastia kaatonokan alle
9. Kytke laite päälle (kytkin asentoon I)
10. Paina hedelmä käsin kartioon, jolloin hedelmä puserretaan.
kunnes olet mehustanut toivotun määrän hedelmiä.
11. Kun vaihdat lasin, paina kaatonokka ylöspäin. DROPHO-tippalukko estää mehun tippumisen. Kun olet vaihtanut
paina kaatonokka alaspäin. Mehustusta voidaan nyt
12. Kytke Novis Vita -mehulinko pois päältä, kun mehua tippuu
vain vähän (kytkin asennossa 0).

LD
lasin,
jatkaa.
enää
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• Pese sitrushedelmät
• Leikkaa ne puoliksi
1. Aseta kaatonokka paikoilleen
2. Aseta sisäastia paikoilleen
3. Aseta siiviläteline paikoilleen (lukittuu vasemmalle)
4. Aseta siivilä paikoilleen
5. Aseta kartio paikoilleen
6. Aseta lasi tai joku muu keräysastia kaatonokan alle
7. Kytke laite päälle (kytkin asentoon I)
8. Paina hedelmä käsin kartioon. Jatka, kunnes olet mehustanut toivotun
määrän hedelmiä. Kun vaihdat lasin, paina kaatonokka ylöspäin.
Tippalukko DROPHOLD estää mehun tippumisen. Kun olet vaihtanut
lasin, paina kaatonokka alaspäin. Mehustusta voidaan nyt jatkaa.
9. Kytke Novis Vita -mehulinko pois päältä, kun mehua tippuu enää vain
vähän (kytkin asennossa 0).

Português

Español

Nederlands

Valmistelu

// Sitruspuserrin, jossa linko (VITATEC)
Ihanteellinen sitrushedelmille: appelsiinit, sitruunat, greipit jne.
Tulos: Nopeasti valmistettu mehu ilman kiviä ja hedelmälihaa, suuri mehuntuotto.

Italiano

// Sitruspuserrin ilman linkoa (CITROMAX)
Ihanteellinen sitrushedelmille: appelsiinit, sitruunat, greipit jne.
Tulos: Nopeasti valmistettu mehu ilman kiviä, mukana hieman hedelmälihaa

Vinkkejä
DROPHOLD
Mehun tulon voi pysäyttää hetkeksi lasia vaihdettaessa. Paina kaatonokka ylöspäin. DROPHOLD -tippalukko
estää mehun tulon ja tippumisen. Kun olet vaihtanut lasin, paina kaatonokka jälleen alaspäin. Mehustusta
voidaan nyt jatkaa.

Ihanteellinen mehuntuotto
Jotta mehun määrä olisi ihanteellinen, paina syöttöpaininta kevyesti, jotta hedelmät tai
vihannekset pienenevät raastimessa täysin. Anna Novis Vita-mehulingon käydä vielä muutaman
sekunnin, kunnes mehu on valunut.

Kaksinkertainen varmistus
Milloin linko pitää tyhjentää?
Pitkäaikaisessa käytössä linko tulisi tyhjentää säännöllisesti.
Tyhjennä linko myös silloin, jos Novis Vita -mehulinko alkaa täristä.
1. Pysäytä Novis Vita -mehulinko (kytkin pystysuoraan asennossa 0)
2. Poista kansi tai sitruspusertimen siiviläteline
3. Irrota linko
4. Irrota siivilä teräosasta
5. Kopauta siivilä tyhjäksi
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Laite toimii vain, jos mehuastia on paikoillaan ja kansi tai
sitruspusertimen siiviläteline on asetettu oikein paikoilleen.

English
Deutsch
Français

Irrota linko ja sisäastia. Vedä vasta sitten kaatonokka ulos.
Puhdista laitteen runko kostealla, lämpimällä liinalla ja käytä hieman astianpesuainetta.
Kuivaa laitteen runko pehmeällä liinalla. Älä käytä hankausnestettä tai hankausliinoja.
Kaikki irrotettavat osat voidaan puhdistaa astianpesukoneessa, mikäli ne voidaan asettaa koneen
yläosaan. Älä pese korkeissa lämpötiloissa (vältä yli 60°C:n lämpötiloja).
•• Astianpesukoneessa pesua varten pura linko osiinsa ja irrota jäteastia.

Ελληνικά

Português

Español

Nederlands

•• Aseta kytkin pystysuoraan (asentoon 0).
•• Irrota Novis Vita -mehulinko verkkovirrasta ennen puhdistusta.
•• Poista mehulingosta kaikki irrotettavat osat:

••
••
••
••

Italiano

Hoito ja puhdistus

Suomi

Norsk

Svenska

Lingon teräosa on terävä. Käsittele sitä varoen.

•• Kansi voidaan irrottaa kääntämällä sitä kevyesti vasemmalle.
Älä käytä hankausnestettä tai hankausliinoja pesun ja puhdistuksen yhteydessä. Ne saattavat naarmuttaa osia tai tehdä pinnasta himmeän. Kuivaa
kaikki osat puhdistuksen jälkeen.
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Dansk

Poista syöttöpainimesta kansi ennen kun peset sen astianpesukoneessa.

Häiriöt
Häiriötilanteessa laite on aina irrotettava sähkövirrasta ja pääkytkin
on asetettava asentoon 0.

Novis Vita -mehulinko ei toimi
•• Varmista, että sisäastia on asetettu paikoilleen oikein ja kansi tai sitruspusertimen
siiviläteline on oikein ja lukittu.
•• Onko Novis Vita -mehulinko liitetty verkkovirtaan?
•• Onko Novis Vita -mehulingon virtapiirin sulake kunnossa? Jos käytettävissä on virrankatkaisukytkin, varmista, että virtapiiri on suljettu.
•• Irrota Novis Vita -mehulinko verkkovirrasta ja kytke pistoke jälleen pistorasiaan.
Mehua ei tule
•• Varmista, että kaatonokka on asetettu oikein paikoilleen ja painettu alaspäin.
•• Poista sisäastia ja puhdista venttiili.
•• Onko linko koottu oikein ja lukittu?
Novis Vita -mehulinko tärisee
•• Tyhjennä linko (katso Hoito ja puhdistus)
•• Onko linko koottu oikein ja lukittu?

Jos häiriötä ei voida poistaa, ota yhteyttä mehulingon myyntipisteeseen tai
Huolto-kappaleessa annettuun osoitteeseen.

Novis Vita -mehulingon saa korjata vain valtuutetut huoltoliikkeet. Jos korjaus ei ole asianmukainen, käyttäjälle saattaa aiheutua vaaratilanteita.
Emme vastaa mahdollisista vahingoista, jotka ovat syntyneet epäasianmukaisista korjauksista.
Tällaisessa tapauksessa takuuvaatimus raukeaa.

Laitteen hävittäminen
Kyseessä oleva laite on varustettu merkinnällä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin
2002/96/EY (WEEE) määräysten mukaisesti.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä hävittämällä Novis Vita -mehulinko
asianmukaisesti. Tee käytöstä poistettu Novis Vita -mehulinko heti
käyttökelvottomaksi. Irrota verkkopistoke pistorasiasta ja katkaise verkkojohto.

Linko jumittuu
•• Tyhjennä linko (katso Hoito ja puhdistus)
Tämä symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana.Se on vietävä sähkö- ja
elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Tietoa keräysasemista saat kunnasta tai laitteen
myyntipisteestä.
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English
Deutsch

Taajuus

50/60 Hz

Max. mitat
(leveys x syvyys x korkeus)

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

Mehun valumiskorkeus

15,2 cm/6 tuumaa

Paino

6,8 kg /15 naulaa

Johdon pituus

1m/3,28 jalkaa

Rungon materiaali

Painevalu

Huolto

Valumateriaali

Ruostumatonta terästä

Tuotetestaukset

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

Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee suorittaa paikallisen valtuutetun Novis Vita -mehulingon
huoltoliikkeen toimesta. Ota yhteyttä myyntipisteeseen tai tiedustele internetin kautta:
novissa.com

Takuuaika:

Novis vastaa kustannuksista:

Novis ei vastaa kustannuksista:

2 (kaksi) vuotta
ostopäivästä kotitaloudessa
käytettävälle Novis
VitaJuicer-mehulingolle

Varaosat ja työkustannukset
materiaali- ja valmistusvikojen
korjauksista. Valtuutetun
Novis-huollon tulee tehdä
korjaustyöt.

Muussa kuin kotitalouden
tavallisessa mehustuskäytössä olleen
Novis Vita -mehulingon korjaukset.
Sellaisten vahinkojen korjaukset,
jotka aiheutuvat onnettomuuksista,
laitteeseen tehdyistä muutoksista,
virheellisestä tai määräystenvastaisesta käytöstä ja asennuksesta
tai käytöstä, joka rikkoo voimassa
olevia sähkömääräyksiä.

Nederlands

240 W

Español

Nimellisteho

Português

220–240 V

Ελληνικά

Nimellisjännite

Italiano

Français

Takuu

Dansk

Suomi

Norsk

Svenska

Novis ei vastaa sivu- ja seurannaiskustannuksista.

Käyttöohje voidaan ladata laitteen kotisivuilta 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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Tekniset tiedot

READ MANUAL ONLINE
NOVISSA.COM/MANUAL

