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Прилади

Дане керівництво застосовується для наступних приладів:

Прилад Модель

Блендер Novis® Pro 800 Серія
Pro 600 Серія

Інструкція з техніки безпеки

Ваша безпека та безпека оточення є найбільш важливим: 
Деякі рекомендації з техніки безпеки приведені у даному 
керівництві. Ознайомтеся з цими рекомендаціями та завжди 
дотримуйтеся їх під час користування цим приладом. 

За допомогою цього символу мы попереджуємо вас про 
будь-яку можливу небезпеку, яка може привести до 
летального кінця або отримання травм. Усі приведені 
рекомендаціі з техніки безпеки містять опис небезпеки і 
дій, які слід зробити для відвертання ризику отримання 
травм, при цьому повідомляється про можливі наслідки 
недотримання цих рекомендацій.

Цей символ означає корисну пораду по експлуатації виробу.

Зміст
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Функції

1   Дисплей (тільки у блендерах Novis® серії Pro 800)
На дисплеї відображається тривалість виконання вибраної 
програми. Після включення програми таймер почне зворотній відлік, 
який триватиме до завершення програми.
Після вибору необхідної швидкості і натиснення кнопки "Start / Stop" 
або кнопки функції Pulse, на дисплеї відобразиться тривалість 
процесу змішування. Таким чином, час приготування з точністю 
відповідатиме часу, вказаному в рецепті.

2   Перемикач програм / швидкостей 
За допомогою перемикача програм / швидкостей виберіть 
швидкість або програму, повернувши ручку (функція 
перемикання програм є тільки у блендері Novis® Pro 880)

3   Кнопка "Start / Stop"
Щоб включити або вимкнути блендер, натисніть кнопку 
"Start / Stop". (функція вибору програм є тільки у блендері 
Novis® Pro 880)
4   Кнопка Pulse

При натисненні кнопки Pulse блендер Novis® працюватиме на 
необхідній швидкості, поки кнопка залишатиметься натиснутою.

5   On / Off вимикач (вимикач живлення)
Вимикач живлення розташований на задній стороні блендера 
Novis®. Вимикач живлення використовується для відключення 
пристрою від мережі живлення.

Перед включенням живлення переконайтеся, що 
перемикач швидкостей встановлений в положення "       "

Програми (функція вибору програм є тільки у блендері Novis® Pro 880)

Очищення 
(також див. розділ) "Догляд 
і очищення"

Подрібнення льоду 
Для дроблення льоду

Смузі
Для приготування фруктових 
коктейлів

Заморожені десерти
Для десертів, які готуються з використанням великої 
кількості льоду, наприклад, фруктового морозива.

Супи (теплі) 
Управління виконанням програми може здійснюватися за 
допомогою кнопки "Start / Stop", залежно від кількості 
продуктів і необхідної температури

Рівень 1 Для швидкого приготування м'яких продуктів 
Рівень 2 Для змішування овочів
Рівень 3 Для приготування фруктових напоїв
Рівень 4 Для приготування напоїв, змішуючи їх з льодом 
Рівень 5 Для подрібнення овочів і горіхів, а також для 
підігрівання їжі 
Турбо     Для подрібнення овочів, фруктів, горіхів, тощо

Після проведення декількох експериментів ви 
зможете визначити необхідну програму або 
швидкість, необхідну для приготування блюда по 
рецепту і досягнення максимального результату.
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Перед першим використанням

Помістіть блендер Novis® на суху і рівну поверхню, щоб панель 
управління була спрямована вперед.
Перед першим використанням блендера зніміть усі знімні деталі і 
зробіть очищення приводного блоку за допомогою вологої 
тканини (див. розділ "Догляд і очищення"). Якщо блендер Novis® 
розміщується поблизу розетки, шнур можна намотати на нижню 
частину блоку, щоб його укоротити.

Підключіть блендер Novis® 
до мережі живлення 
(змінного струму, 220-240 В, 
50/60 Гц)

Підготовка і експлуатація

Підготовка і змішування необхідних інгредієнтів
1. Помийте продукти, якщо це необхідно, і поріжте їх на частини.
2. Помістіть нарізані частини продуктів в чашу.
3. Додайте рідину, якщо це необхідно або рекомендовано.
4. Закрийте кришку і встановіть чашу в приводний блок належним чином.
5. Виберіть програму або необхідну швидкість.
6. Включіть пристрій за допомогою кнопки "Start / Stop" або 

кнопки функції Pulse.
7. Почекайте, доки вибрана програма блендера Novis® не буде завершена,

або доки не буде досягнутий необхідний результат при встановленій
швидкості.

8. У разі потреби швидкість може бути змінена під час
обробки продуктів.

9. Функція "турбо" включається шляхом обертання і установки
регулятора швидкості з рівня 5 на рівень "турбо".

10. Якщо знадобиться, мірна склянка може бути знята з кришки 
шляхом його обертання ліворуч або праворуч. Проте перед 
зняттям мірної склянки блендер має бути вимкнений.

• У кінці циклу вибраної програми блендер Novis® 
вимикається автоматично. Цей пристрій можна 
вимкнути у будь-який час, натиснувши кнопку Start/
Stop або відпустивши кнопку функції Pulse, а також 
шляхом установки перемикача "програма / 
швидкість"  в положення  "        ".

• Для обробки більшості продуктів досить 
використати швидкість 3 або 4.

• При змішуванні на рівні 4, 5 і "турбо" відбуватиметься 
зайве нагрівання їжі. Для охолодження рекомендується 
використати кубики льоду.

• Щоб змішування або подрібнення було оптимальним, 
блендер слід включати на швидкості 1 і потім збільшувати 
її. Для проштовхування їжі, яка прилипає до стінок чаші і 
леза, використайте штовхальник, що додається. Зніміть 
мірну склянку в кришці і вставте в чашу безпечним 
способом штовхальник.

• При обробці сильно пінистих або гарячих 
продуктів чашу слід заповнювати не більше, ніж 
наполовину.
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Важливі запобіжні заходи

При роботі з електроустаткуванням необхідно 
дотримуватись наступних основних запобіжних заходів:

1. 
2. запобігання  

3.   

4. 
5. 

під час 
6. 

7. запобігання 
замінити

8. 

9. 

10

. 11
. 12

. 13
. 

Якщо штепсельну вилку не можна вставити в розетку, прилад не слід 
використовувати.
 Novis® не несе відповідальності у разі використання приладу з 
перехідником.
Не витягайте вилку з розетки, потягнувши за дріт, або мокрими руками. 
Ніколи не використайте деталі з дефектами.
Не експлуатуйте виріб поза приміщенням.

14

15

16

Не поміщайте блендер Novis® на гарячі або мокрі поверхні і не експлуатуйте 
прилад поблизу джерел відкритого полум'я.
Під час обробки їжі не поміщайте руки в чашу, оскільки в цьому 
випадку можливе отримання травм або ушкодження устаткування.
Для проштовхування інгредієнтів завжди використайте штовхальник 
Novis®, що входить в комплект.

17. 

18. 

19. 

20. Не намагайтеся здолати Систему Повної Безпеки (Full Safety System)
21. У більшості випадків для обробки їжі потрібно 1-4 хвилини (7 

хвилин для супів).
22. Блендер Novis® не повинен використовуватися з порожньою чашею.

23. Блендер Novis® призначений виключно для застосування в 
домашньому господарстві і для обробки продуктів в стандартних 
кількостях, використовуваних в побутових умовах. Цей виріб не 
призначений для комерційних цілей, воно може 
використовуватися тільки в домашньому господарстві.

24. Не поміщайте в чашу сторонні предмети. Сторонні предмети в чаші 
можуть стати причиною отримання травм і виникнення 
несправностей приладу, якщо він буде включений.

25. Дотримуйтеся обережності при поводженні з гострими 
різальними лезами, звільненні чаші і виконанні очищення.

26. Не використовуйте блендер для будь-яких інших цілей, окрім 
змішування продуктів, інакше можливе отримання травм.

Бережіть ці інструкції для подальшого використання.

Під час обробки гарячих рідин або інгредієнтів дотримуйтеся 
обережності. Вони можуть розбризкуватися, або від них може 
йти пара, що може привести до виникнення опіків. При обробці 
гарячих продуктів заповнюйте чашу тільки наполовину.
Оскільки лезо є гострим, робота повинна здійснюватися з 
обережністю, при цьому не можна торкатися до деталей, що 
рухаються.
Перед тим, як включити виріб, переконайтеся, що кришка 
встановлена. Система Повної Безпеки (Full Safety System) 
перешкоджає включенню блендера, якщо кришка і чаша не 
будуть встановлені належним чином.
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Список деталей
Переконайтеся в наявності усіх деталей. За відсутності яких-
небудь деталей негайно зверніться до продавця. У посібнику 
користувача приведений опис безпечного поводження з 
аксесуарами, що додаються :

Кришка

Чаша місткістю 1,9 л

Пом'якшувальна / центруюча підкладка

Приводний блок

Штовхальник

Гарантія

Гарантійний 
термін

Novis® покриває 
вартість

3  (три роки) 
повної  гарантії

10 (десять) років
гарантії на 
мотор з з 
моменту купівлі 
блендера Novis®, 
використовуван-
ного тільки в 
домашньому 
господарстві.

Вартість 
деталей і робіт 
по усуненню 
несправностей 
і виробничих 
дефектів. 
Ремонт 
повинен 
робитися 
тільки в 
авторизованом
у сервісному 
центрі Novis®.

Ремонт блендера Novis®, який 
використовується в 
домашньому господарстві для 
інших цілей, окрім обробки 
продуктів. Усунення 
ушкоджень, що виникли в 
результаті будь-яких 
механічних пошкоджень або 
іншого порушення цілосності 
приладу та його деталей і 
аксесуарів, аварійних 
випадків,  внесення змін, 
неналежної експлуатації, 
неправильного поводження і 
установки і використання з 
порушенням місцевих правил 
електробезпеки.

Гарантія Novis® не покриває побічні або аварійні витрати.

Мірна склянка

Інструкція з експлуатаціі блендера Novis®  /

Novis®  не покриває 
вартість
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Догляд і очищення
Звичайне очищення чаші
1. Заповніть чашу наполовину теплою водою.
2. Додайте в чашу 2-3 краплі звичайного рідкого миючого засобу.

3. Помістіть чашу зі встановленою належним чином кришкою
(зі вставленою мірною склянкою) в приводний блок.

4. Включіть програму очищення, вибравши її за допомогою
перемикача програм           натиснувши кнопку "Start / Stop". 
Блендер Novis® без функції вибору програм може
працювати на швидкості 2 приблизно 2 хвилини.

5. Ретельно прополощіть чашу теплою водою і висушите її.

Інтенсивне очищення чаші

1. Заповніть чашу наполовину нерозбавленим оцтом.

2.

3. Включіть блендер Novis® на швидкості 1 і збільште 
швидкість до 4-ої. Дайте блендеру попрацювати приблизно 
4-5 хвилин і потім вимкніть живлення.

4. Почекайте приблизно 30 хвилин, поки не подіє оцет.

5. Ретельно прополощіть чашу теплою водою і висушите її.

Якщо в чаші або на лезі залишилися частки 
продуктів, виконайте ретельне очищення за 
допомогою теплої води і 2-3 крапель рідкого 
миючого засобу. 
(Див. інструкції: "Звичайне очищення чаші")

Очищення кришки, мірної склянки і штовхальника
Очищення кришки, мірної склянки і штовхальника 
найефективніше здійснюється за допомогою рідкого миючого 
засобу, доступного в роздрібній торговій мережі, розчиненого в 
теплій воді.

Небезпека отримання травм: Лезо чаші є гострим. 
Під час миття або протирання чаші дотримуйтеся 
обережності, коли поміщаєте в неї руки.

Важливо: для забезпечення стабільної якості не 
мийте чашу, штовхальник, кришку і мірну склянку в 
посудомийній машині.

Технічні дані
Номінальна напруга 220-240 В
Номінальна потужність 1400 Вт
Частота 50/60 Гц
Максимальні розміри, 
включаючи чашу місткістю 2 
л(ширина х глибина х висота)

22 x 23 x 47 см

Вага 5,7 кг 
Довжина шнура 1,8 м 

Матеріал мотора - тиск корпусу Литий метал

Литий матеріал Tritan®

Метод випробування: EN/IEC 60335
(CEI 60335-2-14 і CEI 60335-1)

Гарантія 3 роки повної гарантії 
10 років гарантії на мотор

Помістіть чашу зі встановленою належним чином
кришкою (зі вставленою мірною склянкою) в приводний блок.
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Усунення несправностей

Блендер перегрівається

• 

• У приладах без дисплея на надмірне навантаження вказує
швидке мигання усіх програм і кнопки зі світлодіодом.

Блендер не включається
• Блендер Novis® належним чином включений в розетку?
• Перевірте, чи правильно встановлена кришка, і положення чаші в

приводному блоці.
• Перевірте положення пом'якшувальної / центруючої

підкладки.
Якщо проблема не може бути розв'язана, зверніться до 
продавця або в авторизований сервісний центр, вказаний на 
гарантійному талоні.

Ремонт блендерів Novis® повинен здійснюватися 
тільки офіційними сервісними центрами. Ремонт, 
виконаний неналежно, може привести до 
виникнення небезпеки для користувача. Виробник 
не несе відповідальності за ушкодження і подальший 
збиток. В цьому випадку гарантія не діятиме.

Утилізація

Відповідно до вимог Директиви ЄС 2002/96 / EC про відходи 
електричного і електронного устаткування (WEEE), цей прилад 
має відповідну маркіровку. Захистіть довкілля і здоров'я інших 
людей, утилізувавши блендер Novis® належним чином. Викидайте 
невживані прилади після того, як буде зрізаний шнур живлення.

Цей символ вказує на те, що виріб не повинен 
утилізуватися з побутовими відходами. Він 
повинен здаватися у відповідний пункт збору 
електричного / електронного устаткування для

належної переробки. Для отримання інформації за такими 
пунктами збору зверніться в місцеві органи управління або 
магазин, де було придбано виріб.

Обслуговування покупців

Усі ремонтні роботи і 
обслуговування повинно 
здійснюватися в 
найближчому 
авторизованому 
сервісному центрі. 
Зверніться до свого 
торгового агента.

Виробник і імпортер 
Novissa Switzerland AG 
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
T: 41 32 475 1015
E - Mail: info@novissa.com

Сервісні центри будуть вказані на 
гарантійному талоні.

Ви можете прочитати дату 
виробництва Вашого блендера 
по серійному номеру 

Приклад: 
Серійний номер B11623000014 
B1 - це версія Блендер 
16 - рік виробництва 
23 - тиждень року 
000014 - порядковий номер Блендер 
Розшифровка: 14-а Блендер версії B1 
зроблена на 23 тижні 2016 року.

У разі виникнення несправностей повністю відключіть блендер від 
мережі живлення. Перемикач програм / швидкостей має бути
 встановлений в положення"       ", а вимикач живлення
(на задній стороні) має бути встановлений в положення  "off".

Блендер Novis® оснащений системою захисту від перегрівання. 
У разі надмірного навантаження або перегрівання приладу на 
дисплеї з'явиться символ "      ". При цьому прилад не 
працюватиме, поки горітиме світловий індикатор 
температури (Модель Pro 880).
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