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Novis VitaJuicer Οδηγίες χρήσης

Περιεχόμενα   Σελίδα

Εύρος ισχύος

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν για το εξής μοντέλο:

Μοντέλο Τύπος

Novis  VitaJuicer 6500

Υποδείξεις ασφαλείας

Τόσο η δική σας όσο και η ασφάλεια των άλλων είναι υψίστης σημασίας.
Στις παρούσες οδηγίες χρήσης υπάρχουν πολλές υποδείξεις ασφαλείας. Διαβάζετε και 
τηρείτε πάντοτε όλες αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας. 
 
 

Με αυτό το σύμβολο επισημαίνουμε πιθανούς κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να 
οδηγήσουν σε θάνατο ή τραυματισμούς. Όλες οι υποδείξεις ασφαλείας 
επεξηγούν το είδος του κινδύνου και παρέχουν υπόδειξη σχετικά με το πώς 
μπορείτε να αποφεύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, ενημερώνοντάς σας 

παράλληλα σχετικά με τη συνέπεια, σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των υποδείξεων.

Επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις για το χρήστη 
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Σημαντικά μέτρα ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται πάντοτε τα κάτωθι 
βασικά μέτρα ασφαλείας:

1. Διαβάζετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης
2. Για να καθαρίσετε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με 

τα τρόφιμα, ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα και 
καθαρισμός».

3. Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροσόκ, μη βάζετε ποτέ 
τον αποχυμωτή Novis VitaJuicer στο νερό ή σε άλλα υγρά.

4. Αυτός ο αποχυμωτής Novis VitaJuicer δεν είναι κατάλληλος 
για χρήση από παιδιά. Άτομα με περιορισμένες σωματικές, 
αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες, αλλά και άτομα χωρίς 
πείρα και γνώσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον 
αποχυμωτή Novis VitaJuicer αποκλειστικά υπό την επίβλεψη 
ή τις οδηγίες ενός τρίτου, υπεύθυνου για την ασφάλεια του 
εν λόγω ατόμου.

5. Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα όταν δε χρησιμοποιείτε 
τον αποχυμωτή Novis VitaJuicer, προτού προσθέσετε ή 
αφαιρέσετε εξαρτήματα, ή προτού καθαρίσετε τον 
αποχυμωτή Novis VitaJuicer.

6. Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη.
7. Μη λειτουργείτε τον αποχυμωτή Novis VitaJuicer με 

κατεστραμμένο καλώδιο ή φις ή μετά από μία περίοδο όπου 
δεν λειτουργούσε σωστά, είχε πέσει ή είχε υποστεί άλλου 
είδους βλάβη. Αναθέστε στο κοντινότερο σημείο 
εξυπηρέτησης πελατών της Novis τον έλεγχο του αποχυμωτή 
Novis VitaJuicer.

8. Εάν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε έναν 
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Αντικατάσταση του φις 

επιτρέπεται να διεξάγεται μόνο από διαπιστωμένο ειδικό.
9. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν είναι της Novis μπορεί να 

οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμούς.
10. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριους χώρους.
11. Μην κρεμάτε το καλώδιο επάνω από την άκρη του τραπεζιού 

ή επάνω από την άκρη του πάγκου εργασίας.
12. Κατά την επεξεργασία συστατικών μην πιάνετε με τα χέρια ή 

με βοηθητικά μέσα στον σωλήνα τροφοδοσίας, ειδάλλως 
μπορεί να προκληθούν σοβαροί σωματικοί τραυματισμοί ή 
βλάβες στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο το προβλεπόμενο 
έμβολο.

13. Ο φυγοκεντρικός δίσκος είναι κοφτερός. Να είστε 
προσεκτικοί.

14. Το καπάκι ή το κύπελλο αποχύμωσης πρέπει να είναι 
σταθερά ασφαλισμένα, προτού θέσετε σε λειτουργία τον 
αποχυμωτή Novis VitaJuicer.

15. Χρησιμοποιείτε πάντα το έμβολο για να πιέσετε προς τα κάτω 
τα συστατικά.

16. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι ή το κύπελλο και το εσωτερικό 
δοχείο έχουν ασφαλίσει σωστά.

17. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ελαττωματικά εξαρτήματα. 
Επικοινωνείτε με το σημείο πώλησης ή με τις διευθύνσεις 
επικοινωνίας που αναφέρονται στην εξυπηρέτηση πελατών.

18. Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή ένα εξειδικευμένο 
άτομο, προς αποφυγή περαιτέρω κινδύνων / βλαβών.

19. Μη χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή Novis VitaJuicer όταν ο 
φυγοκεντρικός δίσκος κινείται ή το προστατευτικό καπάκι έχει 
χαλάσει ή υπάρχουν εμφανείς ρωγμές/βλάβες.

20. Οι περισσότεροι χυμοί απαιτούν χρόνο επεξεργασίας 2–5 
λεπτά. Ο αποχυμωτής Novis VitaJuicer μπορεί να βρίσκεται 
σε συνεχή λειτουργία έως και 20 λεπτά.

21. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά. Τα 
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παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
22. Η κακή χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει 

τραυματισμούς.
23. Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά το χειρισμό των αιχμηρών 

λεπίδων κοπής, την εκκένωση του μπολ και κατά τον 
καθαρισμό.

24. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το περιστρεφόμενο 
κόσκινο είναι κατεστραμμένο ή έχει ορατές ρωγμές.

Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες χρήσης για μετέπειτα χρήση.

Παραδοτέος εξοπλισμός

Ελέγχετε τον παραδοτέο εξοπλισμό. Σε περίπτωση έλλειψης εξαρτημάτων απευθύ-
νεστε άμεσα στο σημείο πώλησης. Στις οδηγίες χρήσης περιγράφεται ο ασφαλής
χειρισμός των παραδοτέων εξαρτημάτων. 

Novis Vita Juicer

Κώνος αποχυμωτή

Φίλτρο αποχύμωσης

Κύπελλο αποχύμωσης

Μονάδα πολτοποίησης

Έμβολο
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Για την πρόσβαση στο φυγοκεντρικό
μηχανισμό και το εσωτερικό δοχείο
περιστρέψτε το καπάκι προς τα αριστερά

Φυγοκεντρικός μηχανισμός
(αποτελούμενος από φίλτρο και
φυγοκεντρικό δίσκο)

Φυγοκεντρικός δίσκος

Μονάδα εξαγωγής χυμού

Εσωτερικό δοχείο

Το υλικό συσκευασίας (κουτί, πλαστική μεμβράνη PE και φελιζόλ EPS) επισημαίνε-
ται και πρέπει - εάν είναι δυνατόν - να διατίθεται προς ανακύκλωση και να
απορρίπτεται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή

Τοποθετείτε τον αποχυμωτή Novis Vita Juicer επάνω σε μία στεγνή και επίπεδη
επιφάνεια, ώστε το στόμιο εξαγωγής χυμού να δείχνει προς τα εμπρός και ο διακόπτης προς 
τα δεξιά.
Πριν την πρώτη χρήση καθαρίζετε όλα τα αφαιρούμενα μέρη του αποχυμωτή Novis
Vita Juicer, καθώς και το περίβλημα με ένα νωπό πανί (βλ. Συντήρηση και καθαρισμός).

Συνδέστε τον αποχυμωτή Novis VitaJuicer με το δίκτυο ρεύματος 
(εναλλασσόμενο ρεύμα με 220–240 Volt, συχνότητα: 50/60 Hz),
μόνο αφού το έχετε συναρμολογήσει πλήρως.

Τύλιγμα του καλωδίου

Εάν τοποθετείτε τον αποχυμωτή Novis VitaJuicer κοντά σε μια πρίζα, μπορείτε να
τυλίξετε το καλώδιο στον πάτο της συσκευής, για να το κοντύνετε. 
Προχωρήστε ως εξής:
1. Αφαιρέστε το καπάκι, το εσωτερικό δοχείο, το εξάρτημα αποχύμωσης, τον κώνο, το 

φυγοκεντρικό μηχανισμό, κτλ.
2. Τοποθετήστε τον αποχυμωτή Novis Vita Juicer ανάποδα επάνω σε ένα  

μαλακό πανί.
3. Ξεκουμπώστε το καλώδιο από το στήριγμα.
4. Προσαρμόστε το καλώδιο στην απόσταση της πρίζας, τυλίγοντάς το μία ή δύο φορές 

στον πάτο.
5. Κουμπώστε πάλι το καλώδιο στο στήριγμα.
6. 
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Χειρισμός

// Αποχύμωση χωρίς μονάδα πολτοποίησης
Ιδανική για στέρεα φρούτα και λαχανικά: μήλα, καρότα, αγγούρια για σαλάτα, κτλ.
Αποτέλεσμα: ένας φυσικός χυμός χωρίς πούλπα.

Προετοιμασία

Πλένετε και κόβετε σε κομματάκια τα φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά.
1. Τοποθέτηση της μονάδας εξαγωγής χυμού
2. Τοποθέτηση του εσωτερικού δοχείου
3. Συναρμολόγηση του φυγοκεντρικού μηχανισμού  

(φίλτρο, δίσκος)
4. Τοποθέτηση του φυγοκεντρικού μηχανισμού
5. Τοποθέτηση του καπακιού και ασφάλιση προς τα δεξιά
6. Τοποθετήστε ένα ποτήρι ή άλλο δοχείο συλλογής κάτω από 

το στόμιο εξαγωγής του χυμού
7. Εκκινήστε τη συσκευή (διακόπτης στο Ι)
8. Βάζετε τα επεξεργασμένα τεμάχια φρούτων ή λαχανι- κών 

στον άξονα πλήρωσης και τα πιέζετε αργά με το έμβολο 
προς τα κάτω. Συνεχίζετε, έως ότου στύψετε την επιθυμητή 
ποσότητα.

9. Εάν αλλάξετε τα ποτήρια, πιέστε το στόμιο εξαγωγής 
χυμού προς τα επάνω. Το DropHold εμποδίζει, έτσι, το 
περαιτέρω στάξιμο. Αφού αλλάξετε το ποτήρι, πιέστε το 
στόμιο εξαγωγής χυμού προς τα κάτω. Έτσι, η 
διαδικασία αποχύμωσης μπορεί να συνεχιστεί

10. Απενεργοποιήστε τον αποχυμωτή Novis  VitaJuicer μόνο αφού στάζει πλέον ελάχιστος 
χυμός (διακόπτης στο 0).

Ποτέ μην περνάτε αντικείμενα ή τα δάχτυλά σας στον σωλήνα τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το προβλεπόμενο έμβολο. Ανοίξτε τη συ-
σκευή μόνο αφού ο φυγοκεντρικός μηχανισμός έχει σταματήσει πλήρως. Μη 
χρησιμοποιείτε ποτέ το φυγοκεντρικό μηχανισμό χωρίς το σχετικό φίλτρο. 
Βεβαιωθείτε ότι το φυγοκεντρικό φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει 
ασφαλίσει (κόκκινοι πείροι εξωτερικά επίπεδα με το φυγοκεντρικό φίλτρο).
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// Αποχύμωση με μονάδα πολτοποίησης
Ιδανική για μαλακά ή βρασμένα φρούτα και λαχανικά: σμέουρα, φραγκοστάφυλα,
τομάτες, κτλ.
Αποτέλεσμα: ένας παχύρρευστος χυμός (πουρές)

Μην γεμίζετε ποτέ τον αποχυμωτή Novis Vita Juicer με στέρεα φρούτα ή 
λαχανικά, όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα πολτοποίησης, ειδάλλως υπάρχει 
κίνδυνος καταστροφής του Novis Vita Juicer.

Προετοιμασία

Στέρεα φρούτα ή λαχανικά
 • τα πλένετε
 • τα κόβετε σε μεγάλα κομμάτια
 • τα βράζετε

Μαλακά φρούτα ή λαχανικά
 • τα πλένετε
 • τα κόβετε σε μεγάλα κομμάτια

1. Τοποθέτηση της μονάδας εξαγωγής χυμού
2. Τοποθέτηση του εσωτερικού δοχείου
3. Συναρμολόγηση του φυγοκεντρικού μηχανισμού (φίλτρο, δίσκος)
4. Τοποθέτηση του φυγοκεντρικού μηχανισμού
5. Τοποθετήστε τη μονάδα πολτοποίησης στον άξονα του καπακιού, περιστρέψτε τη προς 

τα αριστερά και ασφαλίστε.

6. Τοποθέτηση του καπακιού και ασφάλιση προς τα δεξιά
7. Τοποθετήστε ένα ποτήρι ή ένα άλλο δοχείο συλλογής κάτω από 

το στόμιο εξαγωγής χυμού
8. Εκκινήστε τη συσκευή (διακόπτης στο Ι)
9. Βάζετε τα επεξεργασμένα τεμάχια φρούτων ή λαχανικών στον 

άξονα πλήρωσης και τα πιέζετε αργά με το έμβολο προς τα 
κάτω. Συνεχίζετε, έως ότου στύψετε την επιθυ- μητή ποσότητα.

10. Εάν αλλάξετε τα ποτήρια, πιέστε το στόμιο εξαγωγής χυμού 
προς τα επάνω. Το DROPHOLD εμποδίζει, έτσι, το περαιτέρω 
στάξιμο. Αφού αλλάξετε το ποτήρι, πιέστε το στόμιο εξαγωγής 
χυμού προς τα κάτω. Έτσι, η διαδικασία αποχύμωσης μπορεί να 
συνεχιστεί.

11. Απενεργοποιήστε τον αποχυμωτή Novis Vita Juicer μόνο αφού 
στάζει πλέον ελάχιστος χυμός (διακόπτης στο 0).

Ποτέ μην περνάτε αντικείμενα ή τα δάχτυλά σας στον άξονα πλήρωσης.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το προβλεπόμενο έμβολο. Ανοίξτε τη συ-
σκευή μόνο αφού ο φυγοκεντρικός μηχανισμός έχει σταματήσει πλήρως. Μη 
χρησιμοποιείτε ποτέ το φυγοκεντρικό μηχανισμό χωρίς το σχετικό φίλτρο. 
Βεβαιωθείτε ότι το φυγοκεντρικό φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει 
ασφαλίσει (κόκκινοι πείροι εξωτερικά επίπεδα με το φυγοκεντρικό φίλτρο).
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// Λεμονοστύφτης χωρίς φυγόκεντρο δύναμη (CitroMax)
Ιδανικός για εσπεριδοειδή: πορτοκάλια, λεμόνια, γκρέιπφρουτ, κτλ.
Αποτέλεσμα: ένας γρήγορος χυμός χωρίς κουκούτσια με λίγη πούλπα

Προετοιμασία

• Πλένετε τα εσπεριδοειδή
• Τα κόβετε στη μέση
1. Τοποθέτηση της μονάδας εξαγωγής χυμού
2. Τοποθέτηση του εσωτερικού δοχείου
3. Τοποθέτηση του κυπέλλου (ασφάλιση προς τα αριστερά)
4. Τοποθέτηση του φίλτρου αποχύμωσης
5. Τοποθέτηση του κώνου αποχύμωσης
6. Τοποθετήστε ένα ποτήρι ή άλλο δοχείο συλλογής κάτω από 

το στόμιο εξαγωγής του χυμού
7. Εκκινήστε τη συσκευή (διακόπτης στο Ι)
8. Πιέστε με το χέρι το φρούτο στον κώνο, έτσι το φρούτο 

στύβεται. Συνεχίστε, έως ότου στύψετε την επιθυμητή 
ποσότητα φρούτων. Εάν αλλάξετε τα ποτήρια, πιέστε το 
στόμιο εξαγωγής χυμού προς τα επάνω. Το DropHold 
εμποδίζει, έτσι, το περαιτέρω στάξιμο. Αφού αλλάξετε το 
ποτήρι, πιέστε το στόμιο εξαγωγής χυμού προς τα κάτω. Έτσι, 
η διαδικασία αποχύμωσης μπορεί να συνεχιστεί.

9. Απενεργοποιήστε τον αποχυμωτή Novis VitaJuicer μόνο αφού στάζει πλέον ελάχιστος 
χυμός (διακόπτης στο 0). 

// Λεμονοστύφτης με φυγόκεντρο δύναμη (VitaTec)
Ιδανικός για εσπεριδοειδή: πορτοκάλια, λεμόνια, γκρέιπφρουτ, κτλ.
Αποτέλεσμα: ένας χυμός χωρίς κουκούτσια και χωρίς πούλπα με μεγάλη απόδοση σε
χυμό.
Προετοιμασία 

 • Πλένετε τα εσπεριδοειδή
 • Τα κόβετε στη μέση

1. Τοποθέτηση της μονάδας εξαγωγής χυμού
2. Τοποθέτηση του εσωτερικού δοχείου
3. Συναρμολόγηση του φυγοκεντρικού μηχανισμού, του 

φυγοκεντρικού φίλτρου και δίσκου
4. Τοποθέτηση του φυγοκεντρικού μηχανισμού
5. Τοποθέτηση του κυπέλλου αποχύμωσης (ασφάλιση προς τα 

αριστερά)
6. Μην τοποθετήσετε το φίλτρο αποχύμωσης
7. Τοποθέτηση του κώνου αποχύμωσης
8. Τοποθετήστε ένα ποτήρι ή άλλο δοχείο συλλογής κάτω από 

το στόμιο εξαγωγής του χυμού
9. Εκκινήστε τη συσκευή (διακόπτης στο Ι)
10. Πιέστε με το χέρι το φρούτο στον κώνο, έτσι το φρούτο 

στύβεται. Συνεχίστε, έως ότου στύψετε την επιθυμητή 
ποσότητα φρούτων.

11. Εάν αλλάξετε τα ποτήρια, πιέστε το στόμιο εξαγωγής χυμού προς τα επάνω. Το DropHold 
εμποδίζει, έτσι, το περαιτέρω στάξιμο. Αφού αλλάξετε το ποτήρι, πιέστε το στόμιο 
εξαγωγής χυμού προς τα κάτω. Έτσι, η διαδικασία αποχύμωσης μπορεί να συνεχιστεί.

12. Απενεργοποιήστε τον αποχυμωτή Novis VitaJuicer μόνο αφού στάζει πλέον ελάχιστος 
χυμός (διακόπτης στο 0).
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Συμβουλές

DropHold
Η εξαγωγή χυμού μπορεί να διακοπεί για την αλλαγή ποτηριού. Για το σκοπό αυτό πιέστε το στόμιο 
εξαγωγής χυμού προς τα επάνω. Το DropHold εμποδίζει τώρα την περαιτέρω εξαγωγή χυμού και το 
στάξιμο. Αφού αλλάξετε το ποτήρι, πιέστε το στόμιο εξαγωγής του χυμού προς τα κάτω. Έτσι, η 
διαδικασία αποχύμωσης μπορεί να συνεχιστεί.

Πότε αδειάζουμε το φυγοκεντρικό μηχανισμό;
Σε περίπτωση μακρόχρονης χρήσης ο φυγοκεντρικός μηχανισμός πρέπει να  
αδιάζεται τακτικά.
Εάν ο αποχυμωτής Novis VitaJuicer αρχίζει να δονείται, πρέπει και πάλι να  
αδιάσει ο φυγοκεντρικός μηχανισμός. 

1. Σταματήστε τον αποχυμωτή Novis VitaJuicer (διακόπτης κάθετα στο 0)
2. Απομακρύνετε το καπάκι ή το εξάρτημα αποχύμωσης
3. Αφαιρέστε το φυγοκεντρικό μηχανισμό
4. Αποσυνδέστε το φυγοκεντρικό φίλτρο με το φυγοκεντρικό δίσκο
5. Τινάξτε το φυγοκεντρικό φίλτρο

 

Τέλεια απόδοση σε χυμό
Για τέλεια απόδοση σε χυμό πιέζετε ελαφρά το έμβολο, ώστε τα φρούτα ή τα λαχανικά να 
κομματιάζονται πλήρως στον τρίφτη. Στο τέλος αφήστε τον αποχυμωτή Novis VitaJuicer να 
λειτουργήσει για μερικά ακόμη δευτερόλεπτα, έως ότου τρέξει όλος ο χυμός.

Διπλή ασφάλεια

Η συσκευή λειτουργεί μόνο αφού έχει τοποθετηθεί το δοχείο χυμού 
και έχουν, επίσης, τοποθετηθεί σωστά το καπάκι ή το δοχείο 
αποχύμωσης.
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Συντήρηση και καθαρισμός

 • Ρυθμίστε το διακόπτη κάθετα (στο 0).
 • Πριν τον καθαρισμό αποσυνδέστε τον αποχυμωτή Novis VitaJuicer από το δίκτυο 

ρεύματος.
 • Απομακρύνετε όλα τα αφαιρούμενα μέρη: 

 

 • Το καπάκι αφαιρείται με μία ελαφριά στροφή προς τα αριστερά. 

 • Απομακρύνετε το φυγοκεντρικό μηχανισμό και το εσωτερικό δοχείο. Μόνο τότε 
αφαιρέστε τη μονάδα εξαγωγής χυμού.Καθαρίστε το περίβλημα με ένα νωπό, ζεστό πανί 
και λίγο απορρυπαντικό.

 • Στεγνώστε το περίβλημα με ένα μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά  
καθαριστικά ή συρματάκια.

 • Όλα τα αφαιρούμενα μέρη μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων, εφόσον 
τοποθετηθούν στο καλάθι του πλυντηρίου. Μη χρησιμοποιείτε υψηλές θερμοκρασίες 
(αποφεύγετε θερμοκρασίες άνω των 60°C).

 • Για τον καθαρισμό στο πλυντήριο πιάτων αποσυναρμολογήστε το φυγοκεντρικό 
μηχανισμό και αφαιρέστε την πούλπα.

Ο φυγοκεντρικός δίσκος είναι κοφτερός. Να είστε προσεκτικοί. 

Για τον καθαρισμό στο πλυντήριο πιάτων απομακρύνετε το καπάκι από το έμβολο.

Κατά την πλύση και τον καθαρισμό μη χρησιμοποιείτε ισχυρά 
καθαριστικά ή συρματάκια. Αυτά μπορεί να γρατζουνίσουν τα μέρη ή 
να κάνουν την όψη τους ματ. Μετά τον καθαρισμό στεγνώστε όλα τα 
μέρη.
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Βλάβες

Σε περίπτωση βλάβης η συσκευή πρέπει βασικά να αποσυνδεθεί από το 
ρεύμα και ο γενικός διακόπτης να τεθεί στο 0.

Ο αποχυμωτής Novis VitaJuicer δεν λειτουργεί
 • Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι το καπάκι ή το 

κύπελλο αποχύμωσης είναι σωστά ευθυγραμμισμένο και ασφαλισμένο.
 • Έχει συνδεθεί ο αποχυμωτής Novis VitaJuicer με το δίκτυο;
 • Είναι εντάξει η ασφάλεια στο κύκλωμα ρεύματος του αποχυμωτή Novis VitaJuicer; Εάν 

διαθέτετε διακόπτη διακοπής ρεύματος βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα ρεύματος είναι 
κλειστό.

 • Αποσυνδέστε τον αποχυμωτή Novis VitaJuicer από το δίκτυο και εισάγετε το φις ξανά 
στην πρίζα.

Δεν γίνεται εξαγωγή χυμού
 • Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα εξαγωγής χυμού έχει τοποθετηθεί σωστά και το στόμιο είναι 

πιεσμένο προς τα κάτω.
 • Αφαιρέστε το εσωτερικό δοχείο και καθαρίστε τη βαλβίδα.
 • Ο φυγοκεντρικός μηχανισμός έχει συναρμολογηθεί και ασφαλιστεί σωστά;

Κραδασμοί από τον αποχυμωτή Novis VitaJuicer
 • Αδειάστε τον φυγοκεντρικό μηχανισμό (βλ. Συντήρηση και καθαρισμός).
 • Ο φυγοκεντρικός μηχανισμός έχει συναρμολογηθεί και ασφαλιστεί σωστά; 

Ο φυγοκεντρικός μηχανισμός έχει μπλοκάρει
 • Αδειάστε τον φυγοκεντρικό μηχανισμό (βλ. Συντήρηση και καθαρισμός).

Εάν η βλάβη δεν αντιμετωπίζεται, επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης ή απευθυν-
θείτε στη διεύθυνση που ορίζεται στο κεφάλαιο Εξυπηρέτηση πελατών.

 

Επισκευές στον αποχυμωτή Novis VitaJuicer επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από 
επίσημα σημεία σέρβις. Μη ορθές επισκευές μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για το 
χρήστη.
Σε περίπτωση μη ορθών επισκευών δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για πιθανές
βλάβες. Σε αυτήν την περίπτωση παύει η αξίωση εγγυήσεως.

Απόρριψη 

Σε συμφωνία με τις αξιώσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), η παρούσα  
συσκευή διαθέτει μία σήμανση.
Προστατεύετε το περιβάλλον και την υγεία άλλων, απορρίπτοντας τον αποχυμωτή
Novis VitaJuicer σωστά. Καταστήστε το χρησιμοποιημένο αποχυμωτή Novis Vita
Juicer άμεσα εκτός χρήσης στο τέλος της οφέλιμης ζωής του. Αφού έχετε αποσυνδέσει την 
συσκευή απο το ρεύμα κόψτε το καλώδιο με το φις ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ξανά η συσκευή. 

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να απορριφθεί στα
οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ένα σημείο συλλογής κατάλληλο για
την αξιοποίηση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για
πληροφορίες περί τέτοιων σημείων συλλογής απευθυνθείτε στην κοινοτική διοίκησή
σας ή στο σημείο πώλησης.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 220–240 Volt

Ονομαστική ισχύς 240 Watt

Συχνότητα 50/60 Hertz

Μέγιστες διαστάσεις
(πλάτος x βάθος x ύψος) 22 x 23 x 43 cm / 8,7x 9 x17 ίντσες

Ύψος εξαγωγής χυμού 15,2 εκ./6 ίντσες

Βάρος 6,8 κιλά/15 λίβρες

Μήκος καλωδίου 1μ./3,28 πόδια

Υλικό περιβλήματος Χύτευση υπό πίεση

Υλικό στομίου εξαγωγής χυμού Ανοξείδωτος χάλυβας

Ελέγχθηκε κατά EN / IEC 60335
(IEC 60335-2-14 και IEC 60335-1)

Εγγύηση

Χρόνος 
εγγύησης:

Η Novis αναλαμβάνει τα 
έξοδα:

Η Novis δεν αναλαμβάνει τα έξοδα:

2 (δυο) χρόνια 
από την 
ημερομηνία 
αγοράς για 
αποχυμωτές 
Novis VitaJuicer 
που 
ρησιμοποιούνται 
στα νοικοκυριά.

Ανταλλακτικά και έξοδα 
εργασίας για την 
αντιμετώπιση ζημιών σε 
υλικά και σφάλματα 
κατασκευής. Η επισκευή 
πρέπει να διεξάγεται από 
αναγνωρισμένο κέντρο ε 
ξυπηρέτησης Novis.

Επισκευές στον αποχυμωτή Novis Vita Juicer 
που χρησιμοποιήθηκε για άλλους σκοπούς 
από ότι η κανονική ετοιμασία χυμών σε 
νοικοκυριά.
Επισκευές ζημιών που προκλήθηκαν από 
ατυχήματα, τροποποιήσεις, εσφαλμένη ή 
καταχρηστική χρήση και εγκατάσταση και 
λειτουργία, παραβιάζοντας τις ισχύουσες 
ηλεκτρικές προδιαγραφές.

Η Novis δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πρόσθετα και επακόλουθα έξοδα.

Εξυπηρέτηση πελατών

Όλες οι εργασίες επισκευής και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται τοπικά από ανα-
γνωρισμένο κέντρο εξυπηρέτησης Novis VitaJuicer. Επικοινωνήστε με το σημείο
πώλησης ή ενημερωθείτε μέσω διαδικτύου:
novissa.com
Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες χρήσης από την ιστοσελίδα novissa.com.

Παραγωγός και εισαγωγέας
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
T: +41 32 475 1015
E-Mail: info@novissa.com

Επίσημος Αντιπρόσωπος:
Αφοί Κ. Σαραφίδη ΑΕΒΕ
Αθήνα: Αγαμέμνονος 47, 17675, Καλλιθέα
τηλ.: 210-9478700 | Service: 210-9478773
Θεσσαλονίκη: Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου, 57001, 
Πυλαία
τηλ.: 2310-954020



READ MANUAL ONLINE
NOVISSA.COM/MANUAL


