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  KOM GODT I GANG
  Tillykke med din nye Novis Vita Juicer.  

Prisbelønnet og patenteret Schweizisk ingeniørkunst.

  Denne guide sikrer at du får de bedst mulige ople velser og udbytte 
af din nye Vita Juicer. Det er vigtigt at du starter Vita Juicers funktio-
ner i den rigtige rækkefølge, så følg guiden nedenfor for at opnå det 
bedste resultat hver gang.

  1   Se introfilmen for at få indsigt i værktøjer  og funktioner
   SE VITA JUICER INTRO FILMEN   

  2  Benyt CITROMAX®
   Den innovative kegleform på citruspresseren muliggør  maksimal udvinding af saft 

og frugtkød - ingen sunde fibre eller frugt  ingredienser går tabt. Det vil sige kør 
med CITROMAX®  (citrusenheden) med risten monteret, uden centrifugen.

  3  Benyt VITATEC® funktionen
   Takket være den innovative kombination af citruspresser og centrifuge, vil frugt-

kødet bevares i pureret form, betydeligt flere næringsstoffer forbliver i saften, som 
også frembringer en blød og cremet konsistens.

   Det vil sige kør med CITROMAX® (citrusenheden) uden risten, men med centrifu-
gen monteret.

  4  Benyt CENTRIFUGAL funktionen
   Ret klassisk centrifugal enhed og alligevel ikke. Vita Juicer har, grundet sin høje 

udvindingsevne, ingen opsamlingsenhed til  rester. Det betyder at rester løbende 
skal skrabes ud af sien for at sikre frit gennemløb.

   Centrifugen afmonteres nemt og kobles af i bunden så rester  hurtigt kan fjernes.

  5  Benyt SMOOTHIE funktionen
   Montér skraberen indvendigt i låget og benyt blødere ingredienser som f.eks. 

tomater, jordbær, kiwi. Du behøver ikke skrælle kiwi og tomater først, da Vita Juicer 
vil sikre frasorteringen.

   Rengøring
   Centrifugen bør tømmes regelmæssigt når du laver større mængder juice eller  

hvis Novis Vita Juicer begynder at vibrere.
   Rengøringen udføres enkelt ved at følge disse 3 trin:

  1  Centrifugen tages op og bunden klikkes af.

  2  Skrab pulpen ud med gummispartel.

  3  Saml centrifugen igen, sæt på plads og kør.
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