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Novis ProBlender / Instruksi Penggunaan

Blender yang Sesuai
Halaman

Panduan ini sesuai untuk NOVIS Blender dengan model berikut:
Device
Novis Blender

Model
Pro 800 series
Pro 600 series

Blender yang Sesuai
Instruksi Keamanan
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Langkah Keamanan Penting
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Perawatan dan Pembersihan
Data Teknis
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Instruksi Keamanan

Fungsi		
Program
Kontrol Kecepatan Elektronik
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Keamanan Anda dan keamanan orang lain adalah hal yang terpenting.
Beberapa rekomendasi keamanan dijelaskan dalam panduan pengguna ini. Harap dibaca dan selalu
mengingat saran ini.

Daftar Bagian
Garansi
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Sebelum penggunaan pertama
Persiapan & Penggunaan
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Penyelesaian Masalah
Pembuangan
Layanan Pelanggan
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Simbol ini berarti kami memberi peringatan atas segala bahaya yang
dapat menyebabkan kematian atau cedera. Seluruh rekomendasi
keamanan menjelaskan jenis bahaya dan memberikan saran untuk
mencegah risiko cedera, memberi informasi tentang konsekuensi pada
Anda jika Anda tidak mengikuti rekomendasi ini.
Simbol ini menunjukkan saran pengoperasian yang berguna.
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Langkah Keamanan Penting
Simpan instruksi ini untuk referensi selanjutnya
Ketika menggunakan peralatan listrik, tindakan pencegahan berikut
harus diperhatikan setiap waktu:

Baca seluruh instruksi dengan hati-hati.
Untuk mencegah risiko sengatan listrik, jangan pernah merendam
unit Novis ProBlender ke dalam air atau cairan lainnya.
Novis ProBlender tidak sesuai untuk digunakan oleh anak-anak,
orang-orang dengan keterbatasan fisik, sensorik atau mental yang
berkurang, dan yang tidak berpengalaman. Mereka harus menggunakan alat di bawah pengawasan atau dengan petunjuk dari orang
yang bertanggung jawab akan keselamatannya.
Anak-anak tidak boleh bermain-main dengan Novis ProBlender.
Lepas steker dari stopkontak ketika Anda sedang tidak menggunakan atau sedang membersihkan Novis ProBlender.
Jika Anda menjatuhkan alat atau ada kerusakan dalam bentuk apapun, hubungi customer service terdekat agar alat dapat diperiksa
segera.
Jika kabel rusak, kabel harus diganti oleh manufaktur atau teknisi
untuk mencegah bahaya/kerusakan.
Jangan biarkan kabel tergantung dari permukaan atau ujung meja
dan lindungi dari panas dan minyak.
Jika steker tidak cocok pada soket, alat tidak boleh digunakan.
Novis tidak bertanggung jawab jika perangkat digunakan dengan
menggunakan adaptor daya.
Jangan melepas steker dari stopkontak dengan menarik kabelnya;
jangan melepas steker dari soket dengan tangan yang basah.
Jangan gunakan bagian yang rusak.
Jangan gunakan alat di luar ruangan.
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Jangan letakkan Novis ProBlender di atas permukaan panas atau
basah, dan jangan mengoperasikan alat dekat dengan api.
Jangan masukkan tangan Anda ke dalam gelas pencampur ketika
sedang memproses makanan, karena dapat menyebabkan cedera
atau kerusakan pada alat.
Selalu gunakan tamper Novis yang tersedia untuk mendorong
bahan.
Hati-hati ketika memproses cairan atau bahan yang panas, karena
dapat menyiprat keluar atau mengeluarkan uap panas yang dapat
menyebabkan luka bakar. Ketika memproses makanan panas,
jangan isi wadah lebih dari setengah.
Pisau sangat tajam, mohon hati-hati ketika menggunakan dan
jangan sentuh bagian yang bergerak.
Pastikan tutup sudah terpasang dengan benar sebelum menyalakan
mesin. Sistem Keamanan Nirkabel mencegah mesin untuk menyala
apabila tutup dan wadah tidak terpasang dengan benar.
Jangan mencoba mengabaikan Sistem Keamanan Nirkabel.
Sebagian besar persiapan makanan memerlukan waktu 1-3 menit.
(6 menit untuk sup)
Novis ProBlender tidak boleh digunakan dalam keadaan kosong.
Novis ProBlender hanya untuk penggunaan rumah tangga dan
untuk memproses makan dengan jumlah kecil. Perangkat ini tidak
diperuntukkan untuk penggunaan komersial.
Jangan memasukkan benda asing ke dalam wadah. Benda asing
yang di dalam wadah dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
pada alat ketika Novis ProBlender sedang menyala.
Rangkaian pisau sangat tajam. Hati-hati ketika memasukkan tangan
Anda ke dalam wadah untuk mencuci atau mengeringkan.
Jangan menggunakan perangkat untuk tujuan lain selain mencampur makanan, karena dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
pada perangkat.
Jauhkan alat dan kabel dari jangkauan anak-anak.
Selalu lepaskan alat dari stop kontak jika dalam keadaan tanpa
pengawasan dan sebelum merakit, membongkar atau membersihkan.
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Perawatan dan Pembersihan
Pembersihan normal wadah
1.
Isi wadah hingga setengah penuh dengan air hangat.
2. Teteskan 2-3 cairan pembersih ke dalam wadah.
3. Pasang wadah dengan tutup (dengan gelas pengukur) dengan benar pada unit blender
4. Mulai program pembersihan dengan memilih kontrol «
» program dan tekan
tombol start/stop. Untuk Novis ProBlender yang tidak memiliki fungsi ini, biarkan alat
bekerja pada level kecepatan 2 sekitar 2 menit.
5. Bilas wadah dengan air hangat dan keringkan.
Pembersihan wadah secara intensif
1.
Isi wadah hingga setengah penuh dengan cuka murni.
2. Pasang wadah dengan tutup (dengan gelas pengukur) dengan benar pada unit blender.
3. Operasikan Novis ProBlender pada level kecepatan 1 dan tingkatkan kecepatan menjadi
level 4. Biarkan unit bekerja sekitar 4-5 menit lalu matikan alat.
4. Diamkan cuka di dalam wadah selama 30 menit.
5. Bilas wadah dengan air hangat lalu keringkan.
Jika masih terdapat sisa makanan di dalam wadah atau pada
pisau, lakukan pembersihan sekali lagi dengan menggunakan
dengan air hangat dan teteskan 2-3 tetes cairan pembersih
(Lihat instruksi: Pembersihan normal wadah)

Bahaya Cedera: rangkaian pisau pada wadah sangat tajam.
Hati-hati ketika memasukkan tangan ke dalam wadah untuk
membersihkan atau mengeringkan gelas blender.
Penting: Untuk menjaga kualitas, jangan bersihkan wadah,
tamper, penutup dan gelas pengukur menggunakan dishwasher.

Data Teknis
Tegangan
Daya
Frekuensi
Dimensi maksimum termasuk wadah 1.9L
(Panjang x Lebar x Tinggi)
Berat
Panjang Kabel
Bahan bagian mesin
Bahan gelas/wadah
Metode Ujian
Garansi

Pembersihan tutup, gelas pengukur dan tamper
Penutup, gelas pengukur dan tamper sebaiknya dibersihkan degan cairan pembersih di dalam
air hangat.

Frekuensi
Maksimum daya output
Versi Hardware PCBA
Versi Software

220-240 Volt
1400 Watt
50/60 Hertz
22 x 23 x 47 cm
8.6 x 9.1 x 18.5 Inch
5.7kg / 12.5 pounds
1.8m / 70.9 Inch
Cor Tekanan
Tritan®
EN/IEC 60335
(IEC 60335-2-14 dan IEC 60335-1)
3 tahun garansi penuh
10 tahun garansi mesin
119Khz-140Khz
-53.24dBm
Badan: V06A - LCD: V06
HT-SOFTWARE-034-A15011A-CU201-V08_(20161121)
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Fungsi

Programs (Tersedia pada Novis ProBlender 880 dan 680)

1 Tampilan (Hanya tersedia dengan Blender Novis seri Pro 800)
Tampilan LCD menampilkan durasi program yang dipilih. Setelah memulai program, timer berhitung
mundur sampai program berhenti. Setelah memilih tingkat kecepatan yang diinginkan dan menekan
tombol Start/Stop atau tombol Pulse, tampilan LCD akan menunjukkan durasi proses pencampuran.
Jadi, resep akan dibuat sesuai sampai hitungan detik.
2 Program/Pengaturan kecepatan
Dengan program/pengaturan kecepatan, pilih kecepatan atau program dengan memutar tombol (fungsi
program hanya tersedia pada Novis ProBlender 880 dan Novis ProBlender 680).
3 Tombol Start/Stop
Tekan tombol Start/Stop untuk menyalakan dan memberhentikan program atau tahap kecepatan yang
dipilih. (Fungsi program hanya tersedia pada Novis ProBlender 880 dan 680).
4 Tombol Pulse
Dengan menekan tombol Pulse, Novis ProBlender akan bekerja pada kecepatan yang dipilih selama
tombol ini ditekan.
5 Tombol On/Off (tombol daya)
Tombol daya berada di bagian belakang Novis ProBlender. Melalui sakelar daya, Anda dapat mengisolasi
perangkat dari catu daya.
Sebelum menyalakan tombol daya, pastikan pengaturan kecepatan diatur menjadi
« ».
Setelah beberapa percobaan, Anda dapat menentukan pilihan
program yang tepat atau tingkat kecepatan yang dikontrol secara
elektronik untuk resep Anda dan menghasilkan makanan yang
sempurna.
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Pembersihan
(Lihat juga > Perawatan dan Pembersihan)
Penghancuran Es
Menghancurkan es batu.
Smoothie
Untuk mencampur smoothie.
Dessert Beku
Untuk dessert yang disajikan dengan banyak es, misalnya sorbet.
Sup (hangat)
Program dapat dikontrol menggunakan tombol Start/Stop tergantung pada jumlah dan
suhu yang diinginkan.

Pengaturan Kecepatan Elektronik
Tingkat 1		Untuk mencampur makanan lembut
Tingkat 2		Untuk mencampur sayuran
Tingkat 3		Untuk membuat jus
Tingkat 4		Untuk membuat minuman dengan es
Tingkat 5		Untuk memotong buah, sayur, kacang, dll, dan menghangatkan makanan
Turbo		Untuk memotong buah, sayur, kacang, dll

Periksa seluruh bagian yang sudah disediakan dengan produk. Jika terdapat bagian yang hilang mohong
hubungi penjual segera. Pada panduan pengguna, penanganan aman dari aksesori yang disediakan
dijelaskan:
Gelas Pengukur
Penutup
Wadah 1.9 L
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Daftar Bagian

Garansi
Masa Garansi
3 tahun garansi penuh
10 tahun garansi untuk
mesin dari tanggal
pembelian Novis
ProBlender, yang
digunakan hanya untuk
penggunaan rumah
tangga.

Biaya yang ditanggung
oleh Novis:

Novis tidak menanggung biaya
untuk:

Bagian dan biaya tenaga
kerja untuk
memperbaiki kerusakan
material
dan cacat manufaktur.
Perbaikan harus
dilakukan oleh petugas
resmi yang ditunjuk oleh
Novis.

Perbaikan Novis ProBlender yang
digunakan dalam rumah tangga
untuk
tujuan selain pengolahan makanan.
Perbaikan kerusakan yang
disebabkan oleh
kecelakaan, perubahan,
penyalahgunaan,
dan instalasi dan pengoperasian
yang tidak sesuai dengan peraturan
listrik lokal
.

Bantalan Tengah
Baglan mesin

Novis tidak memberikan garansi apa pun untuk menutup biaya tak terduga atau konsekuensial.

Tamper
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Sebelum Penggunaan Pertama
Tempatkan Novis ProBlender pada permukaan yang kering dan rata sehingga panel menghadap ke depan.
Bersihkan semua bagian Novis ProBlender yang dapat dilepas sebelum penggunaan pertama, dan
bersihkan unit mesin dengan kain lembab (lihat Perawatan dan Pembersihan).
Jika Anda meletakkan Novis ProBlender di dekat colokan listrik, Anda dapat menggulung kabel di bagian
bawah unit untuk memendekkannya.
Sambungkan Blender pada suplai
daya (AC dengan 220-240 V,
50/60Hz) hanya setelah sudah
selesai merakit.

Persiapan dan Penggunaan
Persiapan dan pencampuran bahan yang diinginkan
1. Cuci jika perlu, potong makanan menjadi potongan kecil.
2. Masukkan potongan makanan ke dalam wadah.
3. Tambahkan cairan tambahan jika diperlukan atau direkomendasikan.
4. Tutup blender dan pasang wadah dengan benar pada unit mesin.
5. Pilih program atau tingkat kecepatan.
6. Nyalakan alat menggunakan tombol Start/Stop atau tombol pulse.
7. Tunggu hingga Novis ProBlender telah menyelesaikan program yang dipilih atau mencapai hasil 		
yang diinginkan dengan tingkat kecepatan yang ditetapkan.
8. Jika perlu, tingkat kecepatan dapat diubah ketika mencampur makanan.
9. Fungsi turbo diaktifkan dengan memutar dan menahan pengontrol kecepatan dari level 5 ke turbo.
10. Jika perlu, gelas ukur dapat dilepas dari tutupnya hanya dengan memutarnya ke kiri atau kanan. 		
Namun, alat harus dihentikan sebelum melepas gelas ukur.
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• Novis ProBlender akan mati secara otomatis di akhir program yang
dipilih. Alat dapat dimatikan kapan saja dengan menekan tombol
Start/Stop atau dengan melepaskan tombol pulse serta dengan
memutar program/pengendali kecepatan kembali ke posisi «».
• Untuk memproses sebagian besar makanan, cukup dengan tingkat
kecepatan 3 atau 4.
• Pencampuran pada level 4, 5, dan turbo bisa membuat makanan
menjadi panas. Dianjurkan untuk menambahkan es batu untuk
mendapatkan hasil yang memuaskan.
• Untuk pencampuran atau penghancuran yang optimal, Anda harus
memulai mencampur pada level kecepatan 1 lalu meningkatkannya.
Gunakan tamper yang disediakan untuk mendorong makanan yang
menempel di dinding wadah secara optimal ke rangkaian pisau.
Lepaskan gelas ukur di penutup, dan masukkan tamper dengan aman
ke dalam wadah.
• Saat mencampur makanan yang sangat berbusa atau panas, wadah
tidak boleh diisi lebih dari setengah.
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Penyelesaian Masalah

Pembuangan

Jika terjadi kerusakan, lepaskan blender sepenuhnya dari stopkontak. Pengontrol program/kecepatan
harus diatur ke posisi « » dan saklar daya (di belakang) « » harus diatur ke off (mati).

Sesuai dengan persyaratan European Directive 2002/96/EC terkait Limbah Elektrikal dan Alat Elektronik
(WEEE), alat ini memiliki penanda yang disediakan. Harap melindungi lingkungan dan kesehatan orang
lain dengan membuang Novis ProBlender dengan benar. Buang alat yang tidak digunakan lagi dengan
mengeluarkan kabel daya dan memutuskan kabel dayanya.

Blender is overheated
• Novis ProBlender dilengkapi dengan perlindungan apabila wadah diisi terlalu penuh.
Jika perangkat menjadi terlalu panas atau diisi terlalu penuh, simbol ini
« » akan muncul di layar.
Dalam hal ini, perangkat tidak akan beroperasi selama lampu masih diaktifkan.
• Untuk perangkat tanpa tampilan LCD, kelebihannya ditandai dengan semua program berkedip
dengan cepat, kecepatan dan tombol LED.
Blender Tidak Menyala
• Apakah Novis ProBlender tersambung dengan benar ke stopkontak?
• Periksa posisi tutup yang benar dan posisi wadah pada unit mesin.
• Periksa posisi bantalan peredam/tengah.
Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah, hubungi penjual atau hubungi alamat yang ditunjukkan di
Bagian Layanan Pelanggan.
Perbaikan Novis ProBlender hanya dapat dilakukan oleh petugas
pusat layanan. Perbaikan yang tidak tepat dapat menyebabkan
bahaya bagi pengguna. Tidak ada pertanggungjawaban yang dapat
diterima atas kerusakan dan konsekuensi kerusakan. Dalam hal ini,
garansi menjadi tidak berlaku.

Simbol ini menunjukkan bahwa produk tidak boleh
dibuang bersama dengan limbah rumah tangga. Produk
harus dibawa ke tempat pengumpulan peralatan
elektronik yang sesuai untuk dilakukan daur ulang. Untuk
informasi mengenai tempat tersebut, harap meghubungi
petugas yang berwenang di tempat Anda atau tempat
pembelian.

Layanan Pelanggan
Seluruh perbaikan dan layanan harus dilakukan oleh pusat layanan pelanggan Novis yang resmi.
Harap hubungi outlet penjualan Anda atau baca lebih lanjut di Internet: novissa.com
Panduan ini juga dapat diunduh di novissa.com.
Produsen
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz, Switzerland
T: +41 32 475 1015
E-Mail: info@novissa.com
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