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Ważne środki ostrożności
Ostrzeżenie! Aby uniknąć ryzyka odniesienia poważnych
obrażeń ciała, przed skorzystaniem z urządzenia nutribullet® należy przeczytać całą instrukcję. Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy
zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności,
w tym poniższych ważnych informacji.

!

Zachowaj te instrukcje!

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
•	 Dzieci nie mogą korzystać z tego urządzenia.
Urządzenie i jego kabel
zasilający należy przechowywać z dala od dzieci.
Dzieci nie mogą bawić
się urządzeniem.
• NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ DZIAŁAJĄCEGO
URZĄDZENIA nutribullet® BEZ NADZORU.
• NIE UŻYWAĆ NA ZEWNĄTRZ.
•	 ZAWSZE WYŁĄCZAĆ
URZĄDZENIE nutribullet®, GDY NIE JEST UŻYWANE.
• 	Jeśli urządzenie jest
zostawiane bez nadzoru
oraz przed montażem,
demontażem lub czysz2

czeniem należy zawsze
odłączyć je od zasilania.
• 	Wyłączyć urządzenie i
odłączyć je od zasilania
przed wymianą akcesoriów lub podejściem do
części, które poruszają
się podczas pracy.
• 	Urządzenia mogą być
używane przez osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych
bądź niemające doświadczenia ani wiedzy, jeśli są
one nadzorowane bądź
zostały poinstruowane w
zakresie bezpiecznego
korzystania z urządzenia
oraz rozumieją związane
z tym zagrożenia.
• 	Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie
z przeznaczeniem. Nie-

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z CIEPŁEM I CIŚNIENIEM
• Podczas używania gorących składników w jakimkolwiek produkcie do
blendowania należy zawsze zachować najwyższą ostrożność, ponieważ
tarcie wywoływane przez
obracające się ostrza (w
procesie blendowania),
w połączeniu z energią
termiczną podgrzewanych składników, mogą
stwarzać zagrożenie,
gdy nie będą właściwie
kontrolowane.
• Podczas wlewania gorącego płynu do blendera
należy zachować ostrożność ponieważ może
zostać wyrzucony z tego
urządzenia na skutek
gwałtownego parowania.
BLENDOWANIE PRZY UŻYCIU KUBKÓW nutribullet®:

OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć obrażeń ciała,
nigdy nie należy blendować
gorących składników ani płynów w szczelnie zamykanym
kubku nutribullet®!
Podgrzane składniki
mogą wywołać ciśnienie
w szczelnie zamkniętych
pojemnikach podczas ich

OSTRZEŻENIE!

właściwe korzystanie
może doprowadzić do
obrażeń ciała.

mieszania, a po otwarciu tych pojemników ich
zawartość może zostać
wyrzucona z nich lub
może dojść do odłączenia się kubka od ostrza.
Proces blendowania
należy zawsze rozpoczynać, gdy składniki i płyny
są schłodzone lub mają
temperaturę pokojową
(21°C lub niższą).
Urządzenie nie może
nigdy pracować w trybie
ciągłym dłużej niż jest to
konieczne do przygotowania przepisu – z reguły
mniej niż jedną minutę.
Tarcie wywoływane przez
ostrze podczas jego dłuższej pracy może powodować nagrzewanie się
składników i wytwarzać ciśnienie w środku szczelnie
zamykanego pojemnika.
To ciśnienie może doprowadzić do odłączenia się
pokrywki od kubka lub
wyrzucenia blendowanej
zawartości z pojemnika,
skutkując ewentualnymi
obrażeniami ciała i/lub
uszkodzeniem mienia. Jeśli
szczelnie zamykane kubki
nutribullet® są ciepłe w
dotyku, wyłączyć zasilanie
urządzenia i zostawić naczynie do ostygnięcia na 15
minut lub dłużej. Zaczekać,
aż zawartość opadnie
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Jeżeli konieczne jest
blendowanie przez
dłużej niż jedną minutę,
należy przeprowadzić je
w cyklach 1-minutowych.
Po każdym 1-minutowym
cyklu zaczekać na całkowite wyłączenie się podstawy z silnikiem i zaczekać przynajmniej jedną
minutę przed rozpoczęciem kolejnego cyklu. Nie
przeprowadzać więcej
niż 3 kolejnych cykli
1-minutowych, aby nie
doszło do przegrzania
się zawartości. Zaczekać
2–3 minuty po trzecim
cyklu blendowania aż
zawartość opadnie na
dno, aby uniknąć przegrzania i nagromadzenia
się ciśnienia.
Cukier występujący w
owocach i warzywach
może z czasem sfermentować, co powoduje uwalnianie gazów i
gromadzenie się ciśnienia
w szczelnie zamykanym
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OSTRZEŻENIE!

OSTRZEŻENIE!

na dno i powoli odłączyć
kubek od podstawy z
silnikiem. Odsunąć kubek
nutribullet® od twarzy i
ciała, i powoli odkręcić
ostrze ekstraktora typu
easy-twist, aby delikatnie
usunąć pozostałe ciśnienie.

kubku nutribullet®. Nie
przechowywać koktajli ani zblendowanych
mikstur w naczyniach
połączonych szczelnie z
ostrzem ekstraktora typu
easy-twist. Jeśli koktajl nie
będzie jedzony od razu,
zdjąć ostrze ekstraktora
typu easy-twist i przykryć
kubek nutribullet® plastikową folią, a następnie
schować go do lodówki.
Jeśli koktajl lub miksturę
blendowano w dzbanku,
przenieść go (ją) do innego pojemnika do przechowywania, a następnie
schować ten pojemnik do
lodówki. Nigdy nie przechowywać zblendowanej mikstury w szczelnie
zamykanym kubku poza
lodówką lub przez dłuższy czas, ponieważ jego
zawartość sfermentuje i
zepsuje się, wydzielając
gazy, które mogą spowodować wyrzucenie zawartości kubka.
Nigdy nie blendować
płynów gazowanych,
reaktywnych ani składników musujących (np. sody
spożywczej, proszku do
pieczenia, octu, kwasu cytrynowego, drożdży itp.).
Ciśnienie nagromadzone
z powodu uwalniających

BLENDOWANIE W DZBANKU:
Podczas blendowania gorących płynów w dzbanku
należy zachować szczególną ostrożność.

OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie włączać zasilania, gdy w pokrywce
dzbanka nie ma korka
odpowietrzającego, gdyż
gorące lub ciepłe składniki mogą rozchlapywać się,
powodując oparzenie i/
lub uszkodzenie mienia.
Para i rozpryskujące się
składniki mogą wydostać się przez pokrywkę
dzbanka na zewnątrz i
spowodować oparzenie
użytkownika. NIGDY nie
blendować gorących
płynów w dzbanku bez
przykrywki i korka odpowietrzającego. Korek
odpowietrzający zapewnia odprowadzenie
pary i ciśnienia, jednocześnie chroniąc przez
nadmiernym rozpryskiwaniem się jedzenia.
NIGDY nie blendować
gorących płynów w

OSTRZEŻENIE!

się gazów może spowodować pęknięcie lub odłączenie się kubka, prowadząc do obrażeń ciała i/
lub uszkodzenia mienia.

kubkach nutribullet® ani
innym szczelnie zamykanym naczyniu.
Podczas blendowania
gorących płynów poziom płynu i składników stałych w dzbanku
musi sięgać poniżej linii
MAX. Założyć pokrywkę dzbanka z korkiem
odpowietrzającym.
Wcisnąć POWER (PRZYCISK ZASILANIA) i rozpocząć blendowanie od
ustawienia LOW (NISKA
PRĘDKOŚĆ). Po dodaniu składników zwiększyć prędkość zgodnie z
potrzebą.
Jeśli urządzenie nutribullet® będzie włączone
przez dłużej niż jedną
minutę, tarcie wywoływane przez ostrza może
spowodować nagrzanie
się składników i powstanie ciśnienia we wnętrzu
naczynia. Jeśli naczynie
do blendowania jest
ciepłe w dotyku, należy
wyłączyć urządzenie i
pozostawić je do całkowitego ostygnięcia i
dopiero wtedy ostrożnie
otworzyć je, odwracając
je od ciała, aby uniknąć
obrażeń.
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BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z OSTRZAMI

OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie przechowywać
żadnego ostrza ekstraktora
typu easy-twist w podstawie
silnika, która nie jest podłączona do kubka nutribullet®.
Odsłonięte ostrze może
stwarzać ryzyko skaleczenia.
Ostrza są ostre! Obchodzić się z nimi ostrożnie.
Podczas pracy z jakimkolwiek ostrzem należy
zachować ostrożność.
Nie przenosić żadnego
ostrza za krawędź ani nie
dotykać jej, aby uniknąć
skaleczenia.
Podczas opróżniania
naczyń i w trakcie czyszczenia należy zachować
ostrożność.
UNIKAĆ KONTAKTU Z
RUCHOMYMI CZĘŚCIAMI!
Nie zbliżać rąk ani przyborów do ostrzy podczas
blendowania jedzenia, aby
ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń ciała.
•		ABY OGRANICZYĆ RYZYKO OBRAŻEŃ CIAŁA
LUB USZKODZENIA MIENIA, pamiętać o mocnym
(ręcznym) dokręceniu
ostrza ekstraktora typu
easy-twist na kubku nutribullet® przed założeniem
go na podstawę z silnikiem
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i skorzystaniem z urządzenia nutribullet® Select.
Przed założeniem ostrza
ekstraktora typu easy-twist
na podstawę z silnikiem
i skorzystaniem z urządzenia nutribullet® Select
sprawdzić prawidłowe
wyrównanie tego ostrza.
•		Wcisnąć przycisk w celu
wyłączenia zasilania,
gdy blendowanie będzie
zakończone. Zaczekać ze
zdjęciem ostrza ekstraktora
typu easy-twist z podstawy
z silnikiem do momentu, aż
silnik całkowicie się zatrzyma, a zasilanie urządzenia
zostanie całkowicie wyłączone. Zdjęcie naczynia do
blendowania przed wyłączeniem się zasilania urządzenia może spowodować
uszkodzenie złącza ostrza
ekstraktora typu easy-twist
lub przekładni silnika.
Nigdy nie używać urządzenia nutribullet® Select
bez dodawania płynu,
gdyż może to spowodować
uszkodzenie ostrzy.
•		Do działania cyclonic action® urządzenia nutribullet® Select wymagane jest
stosowanie płynów umożliwiających przyrządzanie
koktajli i innych odżywczych potraw. Urządzenia
nutribullet® Select nie nale-

ży używać bez płynów ani
do kruszenia lodu. NALEŻY
ZAWSZE DODAĆ PŁYN do
przepisu.
•		NIE UŻYWAĆ ostrza ekstraktora typu easy-twist
do mielenia suchych
składników, takich jak
ziarna, płatki lub kawa,
ponieważ może to spowodować uszkodzenie
silnika i/lub ostrza ekstraktora typu easy-twist.
•		Zalecamy wymianę ostrza
ekstraktora typu easy-twist
co 6 miesięcy (w zależności od użytkowania) lub
zgodnie z potrzebą, aby
utrzymać jego optymalną
wydajność.
BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z DZBANKIEM
		Przed rozpoczęciem
blendowania sprawdzić,
czy ostrze ekstraktora typu
easy-twist jest dobrze
przymocowane do podstawy dzbanka. Nieprawidłowe ustawienie ostrza
względem dzbanka może
spowodować wyciek płynu
z podstawy i może doprowadzić do rozłączenia się
tych elementów podczas
blendowania. W wyniku
tego może dojść do uszkodzenia urządzenia, mienia
i/lub obrażeń ciała.
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•		W przypadku przepisów
wymagających dodania
określonych składników
podczas blendowania
najpierw należy dodać
podstawowe składniki,
założyć szczelnie przykrywkę dzbanka z korkiem odpowietrzającym i
rozpocząć blendowanie.
Następnie, po dobrym
zmieszaniu składników,
przekręcić i otworzyć
korek odpowietrzający
oraz delikatnie włożyć lub
wlać składniki do mikstury.

OSTRZEŻENIE!

•		Jeśli konieczne jest przysunięcie składników do
ostrza, UŻYĆ TYLKO
UBIJAKA DOSTARCZONEGO wraz z urządzeniem
nutribullet®. NIE używać
w tym celu żadnego
przyboru ani urządzenia
innego niż ubijak. Ubijak
został specjalnie opracowany tak, aby nie stykał
się z ostrzem. Szpatułki,
łyżki i inne narzędzia
mogą zetknąć się z
ostrzem, prowadząc do
uszkodzenia urządzenia,
mienia i/lub ewentualnych obrażeń ciała.
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•		NIGDY NIE DOCISKAĆ
SKŁADNIKÓW DO
OSTRZA PALCAMI ANI
INNĄ CZĘŚCIĄ DŁONI.
Używać tylko dostarczo-

nego ubijaka.
Podczas blendowania gorących płynów lub składników w dzbanku należy
zachować szczególną
ostrożność.
•		Wyrzucana lub uciekająca para może spowodować oparzenia i/lub
uszkodzenie mienia.
•		Nie napełniać pojemnika
powyżej linii wskazujących maksymalną pojemność w przypadku płynów
i składników stałych.
•		Blendowanie gorących
składników zawsze
zaczynać od ustawienia
LOW (NISKA PRĘDKOSĆ).
•		Nie zbliżać dłoni ani
innych odsłoniętych obszarów skóry do otworu
w przykrywce, aby nie
doszło do oparzeń.
BEZPIECZEŃSTWO
ELEKTRYCZNE
Nie używać tego produktu w miejscach, w których
dostępne jest zasilanie
elektryczne o innych parametrach lub w których
używa się innych wtyczek.
Nie stosować wszelkiego
rodzaju przejściówek oraz
przetwornicy napięcia,
gdyż mogą one spowodować zwarcie, pożar, pora-

•		Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie zanurzać
przewodu, wtyczki ani
podstawy z silnikiem urządzenia nutribullet® Select w
wodzie lub innych płynach.
Zaprzestać korzystania
z produktu w przypadku
uszkodzenia kabla zasilającego, wtyczki lub silnika.

OSTRZEŻENIE!

•		Zawsze WYŁĄCZAĆ ZASILANIE, i WYCIĄGAĆ
WTYCZKĘ urządzenia
nutribullet® Select, gdy
nie jest ono używane lub
PRZED jego montażem,
demontażem, czyszczeniem lub wymianą akcesoriów. Nie zajmować się
urządzeniem nutribullet®
Select, dopóki wszystkie
jego części nie przestaną
się poruszać.

•		Nie dopuszczać do zwisania kabla zasilającego na

OSTRZEŻENIE!

•		Nie zaleca się korzystania
z przystawek, w tym słoików do konserwowania
żywności, ponieważ może
to spowodować pożar,
porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała
lub uszkodzenie produktu
i będzie skutkowało utratą
gwarancji na produkt.

krawędzi stołu lub blatu.
Nie ciągnąć za ani nie skręcać i nie uszkadzać kabla
zasilającego. Nie dopuszczać do kontaktu kabla
zasilającego z gorącymi
powierzchniami, w tym z
piekarnikiem.

• 		Jeśli silnik przestanie
działać, należy odłączyć podstawę z silnikiem od zasilania i zostawić ją na co najmniej
15 minut do ostygnięcia
przed jej ponownym
użyciem. Urządzenie
nutribullet® Select posiada wbudowany wyłącznik termiczny, który
powoduje wyłączenie
silnika, gdy dojdzie do
jego przegrzania. Wyłącznik ten zresetuje się
po odłączeniu urządzenia od zasilania oraz
gdy odpowiednio się
schłodzi.

OSTRZEŻENIE!

żenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub
uszkodzenie produktu.

•		Jeżeli kabel zasilający jest
uszkodzony, musi zostać
wymieniony przez producenta, pracownika serwisu
lub osobę o podobnych
kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożeń.
		OSTRZEŻENIE Aby uniknąć
zagrożenia związanego
z przypadkowym zresetowaniem wyłącznika
termicznego, nie można
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zasilać tego urządzenia
za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia
przełączającego, takiego
jak regulator czasowy lub
poprzez podłączenie go do
obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany
przez zakład energetyczny.
BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z PODGRZEWANIEM
NA KUCHENCE
Nie blendować gorących
składników w szczelnie
zamykanym kubku nutribullet®!
W celu podgrzania jedzenia zblendowanego w
temperaturze pokojowej
lub niższej (21°C lub niższa)
przenieść je do garnka i
podgrzać na kuchence.
Sprawdzać temperaturę
wewnętrzną ugotowanych
składników za pomocą termometru, ponieważ mogą
one być chłodne w dotyku,
ale nadal gorące w środku.
Nie używać urządzenia
nutribullet® Select na
kuchence. Nie stawiać
podstawy z silnikiem ani
żadnego elementu akcesoriów urządzenia nutribullet® na kuchence, nie
wkładać ich do mikrofalówki ani nie zanurzać we
wrzątku. Może to spowo10

dować ich uszkodzenie.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI
		Aby zapobiec ryzyku
pożaru, otwory w podstawie zasilającej (pod
podstawą z silnikiem)
nie powinny być zablokowane przez kurz
oraz kłaczki, a także
zasłaniane materiałami
łatwopalnymi, takimi jak
gazety, ścierki, serwetki,
ręczniki, maty lub inne.
•		PRZESTROGA! Zawsze
używać urządzenia
nutribullet® Select na
równej powierzchni, zapewniając wolną przestrzeń pod oraz dookoła
podstawy z silnikiem,
co umożliwi właściwą
cyrkulację powietrza.
Odpowietrzniki przewidziane na dole produktu
służą do jego wentylacji w celu zapewnienia
prawidłowej pracy silnika i ochrony go przed
przegrzaniem.
BEZPIECZEŃSTWO
MEDYCZNE
•		Informacje zamieszczone w niniejszej Instrukcji
obsługi lub Przewodniku
po przepisach nie zastępują porady lekarskiej. W

sprawach związanych ze
zdrowiem i odżywianiem
należy zawsze skontaktować się z lekarzem.
INTERAKCJE MEDYCZNE:
•		W przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków,
zwłaszcza leków obniżających cholesterol, rozrzedzających krew, leków na
ciśnienie, środków uspokajających lub antydepresantów, przed wypróbowaniem
przepisów zamieszczonych
w niniejszej instrukcji lub
przewodniku po przepisach
należy skonsultować się z
lekarzem.
•		Nie blendować następujących nasion ani pestek
w urządzeniu nutribullet®
Select, gdyż zawierają
one substancję chemiczną, o której wiadomo, że
po jej spożyciu uwalnia
cyjanid do organizmu:
pestki jabłek, wiśni, śliwek, brzoskwiń i moreli.
Pestki owoców mogą
także spowodować
uszkodzenie dzbanka.
		DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
• 		Nie wkładać żadnej
części urządzenia nutribullet® Select do mikro-

falówki, piekarnika ani
garnka na kuchence, a
także nie zanurzać jej
we wrzątku, ponieważ
może to spowodować
jej uszkodzenie.
•		NIE PRZEPEŁNIAĆ NACZYŃ DO BLENDOWANIA,
ABY NIE DOSZŁO DO WYCIEKU! Na dzbanku znajdują się dwie linie MAX:
jednak dla składników
stałych (położona wyżej)
i jedna dla składników
płynnych (położona niżej).
Na kubkach nutribullet®
również znajduje się linia
MAX. Podczas napełniania naczyń do blendowania należy uważać, aby
poziom składników nie
przekroczył odpowiedniej
linii MAX. W przeciwnym
razie może dojść do wycieku i powstania niebezpiecznego ciśnienia.
•		Naczynia do blendowania i ostrza ekstraktora typu easy-twist są
przeznaczone konkretnie do danego modelu
urządzenia nutribullet®
Select. Używanie niezgodnych części (lub części z innych modeli) może
spowodować uszkodzenie urządzenia nutribullet® Select lub zagrażać
bezpieczeństwu. Podczas
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zamawiania części zamiennych (kubki nutribullet®, dzbanek, ostrza ekstraktora typu easy-twist)
na stronie nutribullet.com
lub za pośrednictwem
działu obsługi klienta
należy podać model swojego urządzenia w celu
otrzymania części, które
będą do niego pasowały.
•		Co pewien czas sprawdzać wszystkie elementy
urządzenia nutribullet®
Select pod kątem uszkodzenia lub zużycia, gdyż
mogą one uniemożliwić
prawidłowe działanie
urządzenia lub stwarzać
zagrożenie związane z
prądem elektrycznym.
Pilnować, aby wtyczka i przewód zasilający
nie uległy uszkodzeniu.
W przypadku wykrycia
pęknięcia, zmętnienia
lub uszkodzenia plastiku należy zaprzestać
korzystania z niego i
wymienić naczynia do
blendowania. Sprawdzić, czy ostrza obracają się swobodnie oraz
czy konstrukcja nie jest
uszkodzona. Sprawdzić,
czy podstawa z silnikiem
nie jest zablokowana
oraz czy jest czysta.
Postępować zgodnie z
zaleceniami dotyczącymi

!
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konserwacji zawartymi w
Instrukcji obsługi i nigdy
nie używać urządzenia nutribullet® Select z
uszkodzonymi elementami. Jeśli urządzenie nutribullet® Select nie działa
prawidłowo, natychmiast
zaprzestać korzystania z
niego i skontaktować się
z działem obsługi klienta.
Nowe kubki nutribullet®,
dzbanki i ostrza ekstraktora typu easy-twist
są dostępne na stronie
nutribullet.com lub za
pośrednictwem działu
obsługi klienta.

Zachować te
instrukcje!
W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań lub
obaw przejść na stronę
nutribullet.com.

SELECT

®
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Dziękujemy za zakup urządzenia nutribullet® Select .
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Zawartość zestawu

podstawa z
silnikiem

dzbanek 900 ml

przykrywka
dzbanka z korkiem odpowietrzającym

kubek 700 ml z
rączką

ostrze ekstraktora typu
easy-twist

przykrywka na
wynos

ubijak
16

Instrukcja montażu
przykrywka dzbanka
z korkiem odpowietrzającym

dziobek ułatwiający nalewanie
ubijak

kubek
nutribullet®

dzbanek

ostrze ekstraktora
typu easy-twist

podstawa z
silnikiem

panel do sterowania blendowaniem
nóżki z przyssawkami
17

Rozpoczęcie pracy

• 		 Pamiętać o podłączeniu podstawy
do zasilania w celu jej użycia.
• NIE próbować używać dzbanka na
urządzeniu bez przykrywki i korka
odpowietrzającego.
• Nigdy nie uruchamiać pustego urządzenia.
•		 Akcesoria do urządzenia nie są
przeznaczone do mikrofalówki,
ponieważ może ona je uszkodzić.
• Nigdy nie pozostawiać używanego
urządzenia bez nadzoru.

Podczas blendowania gorących
płynów w dzbanku należy zachować szczególną ostrożność.
OSTRZEŻENIE!

PODCZAS KORZYSTANIA Z
URZĄDZENIA NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYCH WAŻNYCH ŚRODKACH OSTROŻNOŚCI:

OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie blendować gorących
składników w żadnym szczelnie
zamykanym kubku nutribullet®.

Para i rozpryskujące się jedzenie
mogą wydostać się przez przykrywkę, powodując oparzenie. NIGDY
nie blendować gorących płynów
w dzbanku bez przykrywki i korka
odpowietrzającego. Korek odpowietrzający zapewnia odprowadzenie
pary i ciśnienia, jednocześnie chroniąc przez nadmiernym rozpryskiwaniem się jedzenia. NIGDY nie
blendować gorących płynów w kubkach nutribullet ani innym szczelnie
zamykanym naczyniu.
Podczas blendowania gorących płynów poziom płynu i składników stałych w dzbanku musi sięgać poniżej
linii MAX. Założyć pokrywkę dzbanka
z korkiem odpowietrzającym. Wcisnąć ikonę POWER (ZASILANIE), a
następnie rozpocząć blendowanie
przy ustawieniu LOW (NISKA PRĘDKOŚĆ). Po połączeniu składników
ze sobą i uzyskaniu równej mikstury
(bez rozpryskiwania) zwiększyć
prędkość zgodnie z potrzebą.

Podgrzane składniki mogą wywołać
ciśnienie w szczelnie zamkniętych
pojemnikach podczas ich mieszania,
a po otwarciu tych pojemników ich
zawartość może zostać wyrzucona
z nich. Proces blendowania należy
zawsze rozpoczynać, gdy składniki i
płyny są schłodzone lub mają temperaturę pokojową (21°C lub niższą).

Montaż i korzystanie
z dzbanka
1
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Przed przejściem do kroku 2
zapoznać się ze wszystkimi
ostrzeżeniami i przestrogami, jakie zamieszczono w
punkcie Ważne środki ostrożności (str. 2–12) oraz
na poprzedniej stronie.

2

Postawić podstawę z silnikiem na czystej, suchej i
równej powierzchni, takiej
jak blat lub stół.

3

5
Założyć pokrywkę z korkiem odpowietrzającym
na dzbanek, ustawiając ją
równo z rączką.

Wkręcić ostrze ekstraktora
typu easy-twist na podstawę dzbanka, pamiętając i
prawidłowym ustawieniu i
dobrym zamocowaniu tych
elementów.

6

4
Postawić dzbanek na czystej,
suchej i równej powierzchni,
takiej jak blat lub stół. Dodać
składniki do dzbanka, uważając aby nie przekroczyły
poziomu MAX.
UWAGA: Na dzbanku do blendowania
znajdują się dwie linie MAX: jedna dla
składników stałych (położona wyżej)
i jedna dla płynów (położona niżej).
Podczas napełniania blendera należy
uważać, aby poziom składników nie
przekroczył odpowiedniej linii MAX.

Założyć dzbanek na podstawę z silnikiem i delikatnie
przekręcić go w prawo, aby
go zablokować. Kliknięcie będzie oznaczało, że
dzbanek jest zablokowany i
gotowy do blendowania.
UWAGA: Osoby leworęczne powinny
skierować rączkę w stronę środka
panelu do sterowania blendowania i
przekręcić dzbanek w prawo.
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7
Podłączyć kabel zasilający
do gniazda elektrycznego
i wcisnąć przycisk POWER
(ZASILANIE) , aby włączyć
blender.

9

8
Wybrać prędkość lub program
EXTRACT (EKSTRAKCJA)
na panelu sterowania, aby
rozpocząć blendowanie. Program ten wyłączy się automatycznie. Gdy będzie używany,
przyciski będą podświetlone.
UWAGA: Zapoznać się z definicjami prędkości, które podano w
tabeli panelu sterowania blendowaniem na stronie 24.
20

Jeśli składniki przywierają
do boku dzbanka, wcisnąć
przycisk POWER (ZASILANIE) , aby wyłączyć urządzenie i zaczekać, aż ostrze
przestanie się obracać.
Następnie zdjąć przykrywkę
dzbanka i usunąć te składniki za pomocą ubijaka. Na
koniec założyć przykrywkę i
kontynuować blendowanie.
Jeśli składniki nadal będą
przywierać, rozważyć możliwość dolania płynu.

UWAGA: Jeśli podczas blendowania konieczne będzie dodanie
składników, przełączyć prędkość
na ustawienie LOW (NISKA) i zdjąć
korek odpowietrzający, pozostawiając przykrywkę na swoim miejscu. Dodać składniki przez otwór
w przykrywce, używając, w razie
potrzeby, ubijaka. Założyć korek
odpowietrzający, a następnie
zwiększyć prędkość do żądanego
poziomu. NIE próbować dodawać
niczego przez otwór odpowietrzający podczas blendowania
gorących składników.

10
Po osiągnięciu żądanej konsystencji wstrzymać/wyłączyć
urządzenie, wciskając przycisk
POWER (ZASILANIE) lub
wybraną prędkość i zaczekać, aż ostrza przestaną się
obracać. Urządzenie przejdzie
w tryb bezczynności. Przycisk
POWER (ZASILANIE) będzie
nadal podświetlony.
OSTRZEŻENIE: Ostrza są ostre. Nigdy nie wkładać dłoni do dzbanka.

11

OSTRZEŻENIE Nie
OSTROŻNOŚĆŁ
Nieużywać
używaćżadżadnego
nego
przyboru
przyboru
ani urządzenia
ani
urządzenia
innego
niż ubijak
innego
doniż
dociskania
ubijak
do dociskania
składników
do składników
ostrza. Ubijak
do
ostrza.specjalnie
został
Ubijak został
opracowany
specjalnie
opracowany
tak,
aby nie stykał
tak, aby
się nie
z ostrzem.
stykał
się z ostrzem.
Szpatułki,
łyżkiSzpatułki,
i inne narzędzia
łyżki
i inne
są
wystarczająco
narzędzia mogą
długie,
sąaby
wystarczająco
mogły
zetknąć długie,
się z ostrzem,
aby mogły
zetknąć się zdo
prowadząc
ostrzem,
uszkodzenia
prowadząc
urządo uszkodzenia
dzenia,
mienia i urządzenia,
ewentualnych
mienia i ewentualnych
obrażeń
ciała.
obrażeń
ciała.

Wcisnąć przycisk POWER
(ZASILANIE) , aby całkowicie wyłączyć urządzenie.

12
Przekręcić dzbanek w lewo
i zdjąć go z podstawy z
silnikiem. Wylać jedzenie i
smacznego!
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1

2

OSTRZEŻENIE!

Montaż i korzystanie
z kubka nutribullet®
Przed przejściem do kroku 2
zapoznać się ze wszystkimi
ostrzeżeniami i przestrogami,
jakie zamieszczono w punkcie Ważne środki ostrożności
(str. 2–12).

Ostrożnie obchodzić się z
zespołem ostrzy ekstraktora
typu easy-twist, ponieważ są
one ostre.
Nigdy nie pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.
NIGDY NIE BLENDOWAĆ
GORĄCYCH SKŁADNIKÓW,
ponieważ może to spowodować nagromadzenie się nadmiernego ciśnienia, w wyniku
czego dojdzie do obrażeń
ciała i/lub uszkodzenia mienia.

Postawić podstawę z silnikiem
na czystej, suchej i równej powierzchni, takiej jak blat lub stół.

5
3

Podłączyć kabel zasilający
do gniazda elektrycznego
i wcisnąć przycisk POWER
(ZASILANIE) , aby włączyć
blender.

Włożyć składniki do kubka
nutribullet®.
UWAGA: Nie przepełniać. Nie przekraczać linii MAX, aby nie doszło

6
4
do wycieku.

22

Wkręcić ostrze ekstraktora
typu easy-twist szczelnie na
kubek.

9

Wcisnąć przycisk POWER
(ZASILANIE) , aby całkowicie wyłączyć urządzenie.

7
Odwrócić kubek do góry
dnem i założyć go na podstawę z silnikiem, delikatnie
przekręcając go w prawo
celem zablokowania go w
podstawie z silnikiem.

8
Wybrać prędkość lub program
EXTRACT (EKSTRAKCJA) na
panelu sterowania, aby rozpocząć blendowanie. Program
ten wyłączy się automatycznie. Gdy będzie używany,
przyciski będą podświetlone.
UWAGA: Zapoznać się z definicjami
prędkości, które podano w tabeli
panelu sterowania blendowaniem
na stronie 24.

10
Po osiągnięciu żądanej konsystencji wstrzymać/wyłączyć
urządzenie, wciskając przycisk
POWER (ZASILANIE) lub
wybraną prędkość i zaczekać, aż ostrza przestaną się
obracać. Urządzenie przejdzie
w tryb bezczynności. Przycisk

PRZESTROGA
Nie zdejmować ostrza ekstraktora typu easy-twist z kubka
nutribullet® , zanim blendowanie nie zostanie całkowicie
zakończone. Nie używać ostrza
ekstraktora typu easy-twist jako
przykrywki do przechowywania
kubka. Niektóre potrawy mogą
zawierać składniki aktywne lub
uwalniać gazy, które będą się
rozszerzać w szczelnie zamkniętym pojemniku, wytwarzając
nadmierne ciśnienie, które może
doprowadzić do obrażeń ciała.
Przykryć kubek z przechowywanym jedzeniem folią (plastikową).
Podczas otwierania kubka należy
zawsze odsunąć go od siebie.
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Panel do sterowania
blendowaniem
EXTRACT

LOW
LOW

EXTRACT

PULSE

HIGH
HIGH

EXTRACT
PULSE
LOW

HIGH

EXTRACT
PULSE

LOW
LOW

EXTRACT

PULSE

HIGH
HIGH

EXTRACT
PULSE
LOW

HIGH

NISKA PRĘDKOŚĆ

EXTRACT
PULSE

LOW
LOW

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Przycisk zasilania służy
do włączania zasilania
głównego urządzenia. Po jego
wciśnięciu przycisk ten zostaje
podświetlony, co oznacza, że
zasilanie silnika jest włączone i
można korzystać z pozostałych
funkcji. Gdy urządzenie nie
jest używane, zawsze należy
wyłączać zasilanie główne i
wyciągać wtyczkę z gniazda.

EXTRACT

PULSE

HIGH
HIGH

EXTRACT

Służy do mieszania ciasta,
gęstych sosów, marynat,
jajecznicy, przetwarzania
jedzenia gotowanego i
niegotowanych owoców.

PULSE
LOW

HIGH

EXTRACT
PULSE

LOW
LOW

EXTRACT

PULSE

HIGH
HIGH

EXTRACT
PULSE
LOW

HIGH

EXTRACT
PULSE

LOW
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LOW

EXTRACT

PULSE
EXTRACT

HIGH
HIGH

WYSOKA PRĘDKOŚĆ

Służy do upłynniania gęstych
mikstur i blendowania
zamrożonych owoców oraz
warzyw.

EXTRACT
EXTRACT
LOW

LOW
OSTRZEŻENIE!

HIGH
HIGH

NIGDY NIE BLENDOWAĆ GORĄCYCH SKŁADNIKÓW W SZCZELNIE ZAMYKANYM
PULSE ®! Może to spowodować nagromadzenie się nadmiernego ciśnienia,
KUBKU nutribullet
PULSE
w wyniku czego dojdzie do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Gorące składniki
należy blendować tylko w dzbanku, stosując odpowiednie środki ostrożności.

PROGRAM EKSTRAKCJI

EXTRACT
EXTRACT
LOW
LOW

HIGH
HIGH
PULSE
PULSE

PULSOWANIE

EXTRACT
EXTRACT
LOW
LOW

Służy do rozdrabniania całych
owoców, warzyw i lodu oraz
zamiany ich w koktajle bogate
w składniki odżywcze. Ten
przycisk powoduje włączenie
cyklu pracy, który jest
automatycznie wyłączany.

HIGH
HIGH
PULSE
PULSE

Służy do kontroli siekania
i przetwarzania.
OSTRZEŻENIE: NIE używać
tego ustawienia w przypadku
gorących składników!

Sposób korzystania z panelu do sterowania
blendowaniem
EXTRACT

NISKA LUB WYSOKA PRĘDKOŚĆ
LOW

HIGH

Wybrać prędkość i wcisnąć jeden
raz, aby włączyć. Przycisk zostanie
PULSE
podświetlony. Wcisnąć
ten przycisk
drugi raz, aby wstrzymać/wyłączyć
urządzenie – podświetlenie przycisku wyłączy się – lub wcisnąć przycisk POWER (ZASILANIE) . Przycisk
POWER (ZASILANIE)
EXTRACT pozostanie
podświetlony w trybie bezczynności.
Aby całkowicie
wyłączyć
urządzeLOW
HIGH
nie po jego wstrzymaniu, wcisnąć
przycisk POWER (ZASILANIE) i
wyjąć wtyczkę zPULSE
gniazdka.
UWAGA: W przypadku korzystania z

dzbanka urządzenie będzie pracować,
aż zostanie wstrzymane/wyłączone. W
przypadku korzystania z kubków nutribullet® prędkość zostanie wyłączona
automatycznie po 60 sekundach.

PROGRAM EKSTRAKCJI

Wcisnąć przycisk EXTRACT (EKSTRAKCJA), po czym urządzenie
nutribullet® Select wykona wyznaczone zadanie. Ten program wyłącza się automatycznie po zakończeniu jego cyklu. Aby wstrzymać lub
wyłączyć blender, wcisnąć ponownie przycisk EXTRACT (EKSTRAKCJA) lub POWER (ZASILANIE) .
PULSOWANIE

Wcisnąć i puścić przycisk PULSE
(PULSOWANIE), aby posiekać
składniki. Po jego wciśnięciu
i przytrzymaniu urządzenie
będzie pracować do momentu
jego puszczenia.
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Pielęgnacja i konserwacja.
Urządzenie nutribullet® Select można bez problemu wyczyścić.
Dzbanek można myć w zmywarce, natomiast kubki i pokrywki należy
myć na GÓRNEJ PÓŁCE w zmywarce. Ostrze ekstraktora typu easytwist i podstawę z silnikiem można szybko umyć ręcznie wodą z
mydłem. Zapoznać się z poniższymi najlepszymi praktykami.

Sposób czyszczenia
urządzenia nutribullet®
Przed pierwszym oraz po każdym użyciu urządzenia należy
je wyczyścić zgodnie z poniższymi instrukcjami.
KROK 1: Najważniejsza rzecz
— ZAWSZE WYŁĄCZAĆ ZASILANIE URZĄDZENIA i WYCIĄGAĆ
WTYCZKĘ w celu odłączenia
podstawy z silnikiem, gdy nie jest
ona używana. Nie zajmować się
urządzeniem, dopóki wszystkie
jego części nie przestaną się
poruszać! Dotyczy to montażu i
demontażu, wymiany akcesoriów
podczas czyszczenia oraz każdego przypadku, gdy urządzenie
jest pozostawiane bez nadzoru.
KROK 2: Odłączyć kubek nutribullet®/ostrze ekstraktora typu
easy-twist lub dzbanek od podstawy z silnikiem.
KROK 3: Wyczyścić poszczególne
elementy (podstawa z silnikiem,
ostrze ekstraktora typu easy-twist,
kubki nutribullet® lub dzbanek)
w sposób zalecany w niniejszym
punkcie.
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PODSTAWA Z SILNIKIEM:

• Aby uniknąć ryzyka obrażeń,
NIGDY nie czyścić układu
siłownikowego na podstawie z
silnikiem, gdy wtyczka urządzenia nutribullet® Select jest
włożona do gniazdka.
• Nie wyjmować żadnych
elementów z podstawy z
silnikiem.
• Wytrzeć podstawę z silnikiem do
czysta gąbką lub ścierką nasączoną ciepłą wodą z mydłem.
• W razie potrzeby do wyczyszczenia obszaru układu
siłownikowego można użyć
małej szczotki.
• W celu usunięcia pozostałości po wycieku z podstawy
z silnikiem wytrzeć ją gąbką
nasączoną ciepłą wodą.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zanurzać podstawy z silnikiem w wodzie.

OSTRZE EKSTRAKTORA TYPU
EASY-TWIST:

KUBKI nutribullet® I PRZYKRYWKI
NA WYNOS:

• Ostrza są ostre! Ostrożnie
obchodzić się z ostrzem
ekstraktora typu easy-twist
podczas czyszczenia! Ostrza
najlepiej czyścić zaraz po
użyciu, aby ograniczyć ilość
gromadzących się na nich
pozostałości. Jeśli cząstki
jedzenia przywrą do powierzchni, do ich usunięcia
użyć małej szczotki lub gąbki.

Każdy z tych elementów można
bezpiecznie myć na GÓRNEJ PÓŁCE w zmywarce. Przed włożeniem
ich do zmywarki zalecamy szybkie
wyczyszczenie ich szczotką do
naczyń w celu usunięcia pozostałości. NIGDY nie myć kubków w
cyklu odkażania, ponieważ taka
wysoka temperatura może spowodować wypaczenie się plastiku,
z którego są one wykonane.

• Nie usuwać żadnych elementów ostrza ekstraktora
typu easy-twist; może to
spowodować trwałe uszkodzenie ostrza prowadzące do wycieków podczas
blendowania. Jeśli z czasem
dojdzie do poluzowania się
lub uszkodzenia uszczelki, na
stronie nutribullet.com lub w
dziale obsługi klienta będzie
można zamówić nowe ostrze
ekstraktora typu easy-twist.

DZBANEK nutribullet®:

• Po każdym użyciu całkowicie
wysuszyć ostrze ekstraktora
typu easy-twist.
• Regularnie sprawdzać stan
dolnej części ostrza, zwracając
uwagę na pęknięcia. W przypadku uszkodzenia natychmiast
wymienić ostrze ekstraktora
typu easy-twist, aby uniknąć
ewentualnych obrażeń ciała.

• Dzbanek można myć w zmywarce. Przed włożeniem go
do zmywarki zalecamy szybkie wyczyszczenie go szczotką do naczyń w celu usunięcia pozostałości. NIGDY nie
myć dzbanka w cyklu odkażania, ponieważ taka wysoka
temperatura może spowodować wypaczenie się plastiku,
z którego jest on wykonany.
• Dzbanek można także myć
ręcznie wodą z mydłem. Przywarte składniki mogą wymagać dodatkowego szorowania
gąbką lub szczotką do naczyń.
• Regularnie sprawdzać konstrukcję dzbanka i gwinty pod kątem
pęknięcia lub spękania. W przypadku uszkodzenia natychmiast
wymienić, aby uniknąć ewentualnych obrażeń ciała.
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• NIGDY NIE UŻYWAĆ DZBANKA, KTÓRY NIE JEST ODPOWIEDNIO WYRÓWNANY Z
OSTRZEM. Może to spowodować odłączenie się dzbanka od podstawy z silnikiem i
odsłonięcie zespołu ostrzy,
co może doprowadzić do
poważnych obrażeń ciała.
UBIJAK

• Ubijak zawsze należy myć
ręcznie wodą z mydłem. Przywarte składniki mogą wymagać dodatkowego szorowania
gąbką lub szczotką do naczyń.
USUWANIE UPORCZYWYCH
ZABRUDZEŃ:

Jeśli składniki przywrą do kubków
nutribullet®, ostrzy ekstraktora typu
easy-twist lub dzbanka, będzie
można je bez problemu usunąć w
następujący sposób: wlać do naczynia wodę o temperaturze pokojowej (21°C lub niższa), do linii MAX i
dodać 1–2 krople mydła do naczyń.
W przypadku kubków, przykręcić

ostrze ekstraktora typu easy-twist i blendować na podstawie
z silnikiem przez 20–30 sekund. W
przypadku dzbanka założyć przykrywkę i blendować na podstawie z
silnikiem przez ten sam czas, 20–30
sekund. Powinno to spowodować
obluzowanie się pozostałości w
stopniu wystarczającym do ich
zmycia wodą z mydłem.

Sposób przechowywania:
Urządzenie nutribullet® Select
należy przechowywać w pionie z
założoną przykrywką. Nie kłaść
niczego na przykrywkę. Pozostałe
elementy schować w bezpiecznym miejscu, w którym nie ulegną
uszkodzeniu i nie zranią nikogo.
		 OSTRZEŻENIE: NIGDY nie przechowywać ostrza ekstraktora typu
easy-twist na podstawie z silnikiem
bez kubka lub dzbanka nutribullet®, gdyż odsłonięte ostrza stwarzają poważne ryzyko skaleczenia.

Części zamienne
Akcesoria i części dodatkowe można znaleźć na naszej witrynie
internetowej pod adresem nutribullet.com lub w dziale obsługi klienta.
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PL/ Objaśnienie oznaczeń
PL/ To oznaczenie wskazuje, że przedmiotowego produktu
nie należy usuwać wraz z odpadami bytowymi w całej
UE. Aby zapobiec ewentualnej szkodzie dla środowiska
lub zdrowia człowieka spowodowanej niekontrolowanym
usuwaniem odpadów, należy oddać je do recyklingu
celem wsparcia ekologicznego, ponownego wykorzystania
zasobów materiałowych. W celu zwrotu używanego
urządzenia należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki
odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego
zakupiono ten produkt. Może on odebrać go i przekazać
do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.
PL/ Przedmiotowy produkt jest zgodny z europejskim
rozporządzeniem nr. 1935/2004 w sprawie materiałów
i artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Wszelkie prawa zastrzeżone.
nutribullet i logo nutribullet są znakami towarowymi firmy CapBran Holdings, LLC,
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.
Moc znamionową tego urządzenia na poziomie 1000 watów uzyskano przy
zastosowaniu kubka o pojemności 900 ml z zespołem uchwytu ostrza i 100 g wołowiny ze
ścięgnami oraz pracy z maksymalną prędkością przez 15 sekund.
Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać
nasze produktu, dlatego specyfikacja przedstawiona w niniejszym dokumencie może
zostać zmieniona bez powiadomienia.
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