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Italiano

Novis VitaJuicer

Nederlands

Type

Uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen zijn van groot belang.
In de onderhavige handleiding vindt u talrijke veiligheidsinstructies. Lees al deze veiligheidsinstructies door en neem ze altijd in acht.
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Veiligheidsinstructies

Ελληνικά
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De onderhavige handleiding geldt voor het volgende model:

Dit symbool attendeert op mogelijke gevaren die letsel kunnen veroorzaken
of tot de dood kunnen leiden. Alle veiligheidsinstructies bevatten informatie
over het gevaar, geven aanwijzingen over de wijze waarop u het gevaar kunt
vermijden en informeren u ook over de mogelijke gevolgen als u de aanwijzingen
niet opvolgt.

Suomi

Geldigheid
Veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsmaatregelen
Vóór de ingebruikname
Bediening
Tips
Onderhoud en afvoer
Storingen
Afvoer
Technische gegevens
Garantie
Technische dienst
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Dansk

Inhoud				

Geldigheid

Kenmerkt nuttige informatie
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Novis VitaJuicer Handleiding

Belangrijke veiligheidsmaatregelen
Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten de volgende
fundamentele veiligheidsmaatregelen strikt in acht worden genomen:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
2

Lees deze handleiding zorgvuldig door.
Voor de reiniging van de oppervlakken die met levensmiddelen in
aanraking komen, zie „Onderhoud en reiniging“.
Voorkom elektrische schokken en plaats de Novis VitaJuicer
nooit in water of andere vloeistoffen.
Deze Novis VitaJuicer is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Personen met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens, maar ook personen met onvoldoende kennis
over en ervaring in de omgang met het apparaat mogen de Novis
VitaJuicer niet zonder toezicht of voorafgaande instructie door
een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon gebruiken.
Trek de netstekker uit de contactdoos als u de Novis VitaJuicer
niet meer gebruikt, voordat u onderdelen aanbrengt, verwijdert
of de Novis VitaJuicer reinigt.
Vermijd het contact met bewegende delen.
Gebruik de Novis VitaJuicer niet als de kabel of de stekker
beschadigd is of nadat hij niet correct heeft gefunctioneerd,
gevallen of op andere wijze beschadigd geraakt is. Laat de Novis
VitaJuicer controleren door de dichtstbijzijnde klantenservice
van Novis.
Neem contact op met een gekwalificeerde elektromonteur als de

stekker niet in de contactdoos past. Een stekker mag alleen door
een erkende vakman worden vervangen
9. Het gebruik van niet origineel Novis-toebehoren kan leiden tot
brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
10. Gebruik het apparaat niet in de open lucht.
11. Laat de netkabel niet over de tafelrand of de rand van het
werkblad hangen.
12. Grijp bij de verwerking van ingrediënten niet met uw handen of
met hulpmiddelen in de vulschacht omdat hierdoor gevaar bestaat voor ernstig lichamelijk letsel of materiële schade. Gebruik
alleen de daarvoor bestemde stamper.
13. De schijf van de centrifuge is scherp. Ga daar voorzichtig mee
om.
14. Let op dat het deksel resp. de houder van de citruspers vast
vergrendeld is voordat u de Novis VitaJuicer in gebruik neemt.
15. Gebruik altijd de stamper om de ingrediënten omlaag te drukken.
16. Probeer niet de vergrendeling van het deksel of de houder van
de citruspers en het sapreservoir te omzeilen.
17. Gebruik nooit defecte onderdelen. Neem contact op met het
verkooppunt of via het onder ‘Klantenservice’ vermelde contactadres.
18. Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant
of een gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaren/
schade te vermijden.
19. Gebruik de Novis VitaJuicer niet als de roterende centrifugeschijf
draait of als het veiligheidsdeksel door scheuren of anderszins

English
Deutsch
Français
Italiano
Nederlands
Português

Español

Novis VitaJuicer

Ελληνικά

Perskegel

Norsk

Svenska

Citruszeef
Houder van de citruspers

Suomi

Bewaar de handleiding om ze later nog te kunnen raadplegen.

Controleer de leveringsomvang. Neem direct contact op met het verkooppunt als onderdelen
ontbreken. In de handleiding staat beschreven hoe u het meegeleverde toebehoren veilig gebruikt.

Dansk

Het apparaat is alléén geschikt voor privégebruik.

Leveringsomvang

Pureerunit

Stamper
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zichtbaar beschadigd is.
De meeste sappen hebben een verwerkingstijd van 2–5 minuten
nodig. De Novis VitaJuicer kan tot 20 minuten ononderbroken
worden gebruikt.
21. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
22. Verkeerd gebruik van het apparaat kan mogelijk letsel veroorzaken.
23. Wees voorzichtig bij het hanteren van de scherpe snijbladen, het
legen van de kom en tijdens het schoonmaken.
24. Gebruik het apparaat niet als de roterende zeef beschadigd is of
zichtbare scheuren vertoont.
20.

Om de centrifuge en
het sapreservoir te bereiken, draait u
het deksel iets naar links

Centrifuge (bestaand
uit centrifugezeef en
centrifugeschijf)

Vóór de ingebruikname
Plaats de Novis VitaJuicer zodanig op een droge en vlakke ondergrond dat de schenktuit naar voren en
de schakelaar naar rechts wijst.
Reinig vóór het eerste gebruik alle verwijderbare onderdelen van de Novis VitaJuicer en reinig de
behuizing met een vochtige doek (zie ‚Reiniging en onderhoud‘).
Sluit de Novis VitaJuicer pas aan op het stroomnet (wisselstroom met 220–240
volt; frequentie: 50/60 Hz), nadat hij volledig is gemonteerd.

Oprollen van de kabel
Centrifugeschijf

Schenktuit

Sapreservoir

Het verpakkingsmateriaal (karton, kunststoffolie PE en styropor EPS) is
gekenmerkt en dient naar mogelijkheid milieuvriendelijk te worden
afgevoerd voor recycling.
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Als u de Novis VitaJuicer in de buurt van een contactdoos plaatst, kunt u de kabel in de bodem van het
apparaat oprollen om hem in te korten.
Ga hiervoor als volgt te werk:
1. Verwijder het deksel, het sapreservoir, de houder van de citruspers, de perskegel, de centrifuge enz.
2. Plaats de Novis VitaJuicer omgekeerd op een zachte doek.
3. Haal de kabel uit de houder.
4. Pas de lengte van de kabel aan de afstand naar de contactdoos aan door de kabel een of twee keer
in de bodem op te rollen.
5. Klem de kabel weer in de houder.

English
Deutsch
Italiano
Português

Español

Voorbereiding

Steek nooit voorwerpen of uw vingers in de vulschacht. Gebruik alleen de daarvoor
bestemde stamper. Open het apparaat pas als de centrifuge volledig tot stilstand is
gekomen. Gebruik de centrifuge nooit zonder centrifugezeef. Waarborg dat het
centrifugezeef correct geplaatst en vergrendeld is (rode pennen aan de buitenzijde
sluiten vlak af met het centrifugezeef).

Nederlands

// Persen zonder pureerunit
Ideaal voor vaste vruchten en groenten: appels, wortels, komkommers enz.
Resultaat: een natuurlijk sap zonder vruchtvlees.

Français

Bediening
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Dansk

Suomi

Norsk

Svenska

Ελληνικά

Was de vaste vruchten of groenten en snijd ze in stukjes.
1. Plaats de schenktuit
2. Plaats het sapreservoir
3. Monteer de centrifuge (centrifugezeef, centrifugeschijf)
4. Plaats de centrifuge
5. Plaats het deksel en draai het naar rechts om het vergrendelen
6. Plaats een glas of een ander voorwerp onder de schenktuit om het sap
op te vangen
7. Start de machine (schakelaar op I)
8. Vul de voorbereide vrucht- of groentestukjes in de vulschacht en druk
ze langzaam omlaag met behulp van de stamper. Ga door totdat u de
gewenste hoeveelheid sap hebt geperst.
9. Om een nieuw glas te plaatsen, drukt u de schenktuit naar boven. De
DropHold voorkomt dat nog sap nadruppelt.
10. Als u een nieuw glas geplaatst hebt, drukt u de schenktuit naar
beneden. Nu kunt u doorgaan met het persen van sap.
11. Schakel de Novis VitaJuicer uit als nog maar een beetje sap uit de
schenktuit druppelt (schakelaar op ‚0‘).

// Persen met pureerunit
Ideaal voor zachte of gekookte vruchten en groenten: frambozen, rode bessen, tomaten enz.
Resultaat: een dikvloeibaar sap (puree)
Vul nooit vaste vruchten en groenten in de Novis VitaJuicer als u de
pureerunit gebruikt omdat anders de Novis VitaJuicer kan worden
beschadigd.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Voorbereiding
11.

Was de vaste vruchten of
• groenten
• snijd ze in grote stukken
• kook ze
Was de zachte vruchten of
• groenten
• snijd ze in grote stukken
1. Plaats de schenktuit
2. Plaats het sapreservoir
3. Monteer de centrifuge (centrifugezeef, centrifugeschijf)
4. Plaats de centrifuge
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Plaats de pureerunit op de as van het deksel en draai hem naar links om
hem te vergrendelen
Plaats het deksel en draai het naar rechts om het te vergrendelen
Plaats een glas of ander voorwerp onder de schenktuit om het sap op
te vangen
Start de machine (schakelaar op I)
Vul de voorbereide vrucht- of groentestukjes in de vulschacht en druk
ze langzaam omlaag met behulp van de stamper. Ga door totdat u de
gewenste hoeveelheid sap hebt geperst.
Om een nieuw glas te plaatsen druk u de schenktuit naar boven. De
DROPHOLD voorkomt dat nog sap nadruppelt. Als u een nieuw glas
geplaatst hebt, drukt u de schenktuit naar beneden. Nu kunt u
doorgaan met het persen van sap.
Schakel de Novis VitaJuicer uit als nog maar een beetje sap uit de
schenktuit druppelt.

Steek nooit voorwerpen of uw vingers in de vulschacht. Gebruik alleen de daarvoor
bestemde stamper. Open het apparaat pas als de centrifuge volledig tot stilstand is
gekomen. Gebruik de centrifuge nooit zonder centrifugezeef. Waarborg dat het
centrifugezeef correct geplaatst en vergrendeld is (rode pennen aan de buitenzijde
sluiten vlak af met het centrifugezeef).

English
Deutsch

Voorbereiding

Français

Voorbereiding

Italiano

// Citruspers met centrifuge (VitaTec)
Ideaal voor citrusvruchten: sinaasappels, citroenen, grapefruits enz.
Resultaat: een bereid sap zonder pitten en zonder vruchtvlees met groot saprendement.
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Ελληνικά

Svenska
Norsk
Suomi
Dansk

• Was de citrusvruchten
• en snijd ze in helften
11. Plaats de schenktuit
12. Plaats het sapreservoir
13. Plaats de centrifuge,het centrifugezeef en de centrifugeschijf
14. Plaats de centrifuge
15. Plaats de houder van de citruspers (naar links vergrendelen)
16. Plaats niet het citruszeef
17. Plaats de perskegel
18. Plaats een glas of een ander voorwerp onder de schenktuit om het
sap op te vangen
19. Start de machine (schakelaar op I)
20. Pers de vrucht met de hand op de kegel, zodat de vrucht wordt
geperst. Ga door totdat u de gewenste hoeveelheid vruchten hebt
geperst.
21. Om een nieuw glas te plaatsen, drukt u de schenktuit naar boven.
De DropHold voorkomt dat nog sap nadruppelt. Als u een nieuw
glas geplaatst hebt, drukt u de schenktuit naar beneden. Nu kunt u doorgaan met het persen van
sap.
22. Schakel de Novis VitaJuicer uit als nog maar een beetje sap uit de schenktuit druppelt (schakelaar
op 0).
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• Was de citrusvruchten
• en snijd ze in helften
1. Plaats de schenktuit
2. Plaats het sapreservoir
3. Plaats de houder van de citruspers (naar links vergrendelen)
4. Plaats het citruszeef
5. Plaats de perskegel
6. Plaats een glas of een ander voorwerp onder de schenktuit om het
sap op te vangen
7. Start de machine (schakelaar op I)
8. Pers de vrucht met de hand op de kegel, zodat de vrucht wordt
geperst. Ga door totdat u de gewenste hoeveelheid vruchten hebt
geperst. Om een nieuw glas te plaatsen drukt u de schenktuit naar
boven. De DropHold voorkomt dat nog sap nadruppelt.
9. Als u een nieuw glas geplaatst hebt, drukt u de schenktuit naar
beneden. Nu kunt u doorgaan met het persen van sap.
10. Schakel de Novis VitaJuicer uit als nog maar een beetje sap uit de
schenktuit druppelt (schakelaar op 0).

Português

Español

Nederlands

// Citruspers zonder centrifuge (CitroMax)
Ideaal voor citrusvruchten: sinaasappels, citroenen, grapefruits enz.
Resultaat: een snel bereid sap zonder pitten met een beetje vruchtvlees

Tips
DROPHOLD
De sapstroom kan even worden onderbroken om een nieuw glas te plaatsen. Druk daarvoor de schenktuit naar boven.
Der DropHold voorkomt dat nog sap naloopt en nadruppelt. Als u een nieuw glas geplaatst hebt, drukt u de schenktuit
weer naar beneden. Nu kunt u doorgaan met het persen van sap.

Optimaal sapresultaat
Voor een optimaal sapresultaat drukt u met de stamper slechts een beetje aan, zodat de vruchten of
groenten op de rasp helemaal klein gesneden worden. Daarna laat u de
Novis VitaJuicer nog een paar seconden doorlopen totdat het sap volledig is uitgelopen.

Dubbele veiligheid
Wanneer moet ik de centrifuge legen?
Als u gedurende een langere periode sap perst, moet de centrifuge regelmatig worden geleegd.
Zodra de Novis VitaJuicer begint te trillen, moet de centrifuge eveneens worden geleegd.
1. Schakel de Novis VitaJuicer uit (schakelaar verticaal op 0)
2. Verwijder het deksel of de houder van de citruspers
3. Neem de centrifuge eruit
4. Haal het centrifugezeef en de centrifugeschijf uit elkaar
5. Klop het centrifugezeef uit
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Het apparaat functioneert alleen als het sapreservoir geplaatst en het
deksel of de houder van de citruspers correct vergrendeld is.

English
Deutsch
Italiano

Français

Verwijder daarna de centrifuge en het sapreservoir. Trek vervolgens de schenktuit eruit.
Reinig de behuizing met een vochtige, warme doek en een beetje afwasmiddel.
Droog de behuizing daarna af met een zachte doek. Gebruik géén schuurmiddel of schuurpads.
Alle afneembare onderdelen kunnen in de vaatwasmachine worden gereinigd, mits ze op het
bovenste rek van de machine worden geplaatst. Stel geen hoge temperaturen in (vermijd
temperaturen boven 60°C).
• Voor de reiniging in de vaatwasmachine haalt u de centrifuge uit elkaar en verwijdert de droesem.

Ελληνικά

Português

Español

• Zet de schakelaar verticaal (op 0).
• Onderbreek vóór de reiniging de stroomtoevoer naar de Novis VitaJuicer.
• Verwijder alle afneembare onderdelen:

•
•
•
•

Nederlands

Onderhoud en afvoer

Suomi

Norsk

Svenska

De schijf van de centrifuge is scherp. Ga daar voorzichtig mee om.

Gebruik voor de reiniging geen schuurmiddelen of schuurpads. Deze
kunnen de onderdelen bekrassen of mat maken. Droog alle onderdelen na de reiniging af.

9

Türkçe Slovenščina  يبرعČesky Polski

• Verwijder het deksel door het iets naar links te draaien.

Dansk

Verwijder het deksel van de stamper om hem in vaatwasmachine te reinigen.

Storingen
In geval van een storing moet de stroomtoevoer naar het apparaat principieel onderbroken en de hoofdschakelaar op 0 gezet worden.

Novis VitaJuicer loopt niet
• Waarborg dat het sapreservoir correct geplaatst is en het deksel of de houder van de citruspers
correct uitgelijnd en vergrendeld is.
• Is de Novis VitaJuicer op het stroomnet aangesloten?
• Is de zekering in de stroomkring van de Novis VitaJuicer in orde? Als u een stroomonderbreker
hebt, overtuig u er dan van dat de stroomkring gesloten is.
• Onderbreek de stroomtoevoer naar de Novis VitaJuicer en steek de stekker weer in de contactdoos.
Er loopt geen sap uit
• Waarborg dat de schenktuit correct geplaatst en de tuit naar beneden gedrukt is.
• Verwijder het sapreservoir en reinig het ventiel.
• Is de centrifuge correct gemonteerd en vergrendeld?

Als u een storing niet kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkooppunt of wend u tot het
onder het punt ‚Klantenservice‘ vermelde adres.

Reparaties aan de Novis VitaJuicer mogen alleen worden uitgevoerd door officiële servicepunten. Door
ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen gevaren voor de gebruiker ontstaan.
Bij ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade. In dit geval komt het recht op garantieverlening te vervallen.

Afvoer
In overeenstemming met de vereisten van de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) is het onderhavige apparaat voorzien van een
markering.
Bescherm het milieu en de gezondheid van anderen en voer de Novis VitaJuicer af conform de
voorschriften. Maak de oude Novis VitaJuicer per omgaande onbruikbaar. Trek de netstekker uit de
contactdoos en snijd de kabel door.

Trillingen van de Novis VitaJuicer
• Leeg de centrifuge (zie ‚ Reiniging en onderhoud‘)
• Is de centrifuge correct gemonteerd en vergrendeld?
Centrifuge geblokkeerd
• Leeg de centrifuge (zie ‚ Reiniging en onderhoud‘)
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Dit symbool betekent dat het apparaat niet via het huisafval mag worden afgevoerd. Het apparaat moet
worden afgegeven bij een inzamelpunt voor de recycling van oude elektrische en elektronische apparatuur. Voor informatie over dergelijke inzamelpunten kunt u contact opnemen met uw gemeente of het
verkooppunt.

English
Deutsch

2 (twee) jaar vanaf
koopdatum voor een in het
huishouden gebruikte
Novis VitaJuicer .

Reserveonderdelen en
arbeidskosten om
materiaalschade en
productiefouten te repareren.
De reparatie moet worden
uitgevoerd door een erkende
Novis-klantenservice.

Reparaties van Novis VitaJuicers die voor
andere doeleinden dan de normale,
huishoudelijke bereiding van sap werden
gebruikt.

Nominaal vermogen

240 watt

Frequentie

50/60 hertz

Maximale afmetingen
(breedte x diepte x hoogte)

22 x 23 x 43 cm / 8,7x 9 x17 inch

Hoogte van de schenktuit

15,2 cm /6 inch

Gewicht

6,8 kg /15 lb

Kabellengte

1m /3,28 ft

Technische dienst

Materiaal behuizing

spuitgietwerk

Materiaal schenktuit

roestvrij staal

Alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd
door een Novis VitaJuicer-klantenservice. Neem hiervoor contact
op met uw verkooppunt of informeer in het internet onder:
novissa.com

Gekeurd volgens

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

Italiano

Novis neemt de kosten niet over:

Nederlands

Novis neemt de kosten over:

220–240 volt

Español

Garantieperiode:
Nominale spanning

Français

Garantie

Ελληνικά

Português

Reparaties van schade die terug te voeren
is op ongevallen, modificaties, verkeerd of
ondoelmatig gebruik en de installatie en
het bedrijf zonder dat de erkende
veiligheidstechnische regels in acht
werden genomen.

Dansk

Suomi

Norsk

Svenska

Novis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bijkomende kosten en vervolgkosten.

U kunt de handleiding via de homepage downloaden onder novissa.com
Producer and Importer
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
T: +41 32 475 1015
E-Mail: info@novissa.com
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Technische gegevens

READ MANUAL ONLINE
NOVISSA.COM/MANUAL

