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Príručka
používateľa

Dôležité bezpečnostné opatrenia
Varovanie! Aby ste zabránili riziku vážneho zranenia, pred používaním svojho spotrebiča nutribullet® si pozorne prečítajte
všetky pokyny. Pri používaní akéhokoľvek elektrického spotrebiča je nevyhnutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné
opatrenia vrátane nasledujúcich dôležitých informácií.

!

Túto príručku si odložte!

NA POUŽITIE IBA V DOMÁCNOSTI

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
• Tento spotrebič nesmú
používať deti. Spotrebič
a jeho elektrický napájací kábel uchovávajte
mimo dosahu detí.
Deti by sa so spotrebičom nemali hrať.
• POČAS POUŽÍVANIA
NENECHÁVAJTE nutribullet® BEZ DOZORU.
• NEPOUŽÍVAJTE VONKU.
• KEĎ SA nutribullet®
NEPOUŽÍVA, VŽDY HO
VYPNITE.
• 	Ak spotrebič necháte
bez dozoru a pred jeho
zostavením, demontážou alebo čistením vždy
odpojte elektrické napájanie spotrebiča.

• 	Pred výmenou príslušenstva alebo pred priblížením sa k dielom, ktoré sa
pri prevádzke pohybujú,
spotrebič vypnite a odpojte ho od zdroja elektrického napájania.
• 	Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými
schopnosťami alebo
s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ
sú pod dohľadom alebo
boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili hroziace
riziká.
• 	Spotrebič nepoužívajte
na iné, než určené použitie. Nesprávne používanie môže spôsobiť osobné zranenie.

• Pri pridávaní nejakej
horúcej suroviny do
mixovanej zmesi dávajte veľký pozor, pretože
trenie otáčajúcich sa
nožov (počas mixovania)
v kombinácii s tepelnou energiou ohriatych
surovín môže pri znížení
kontroly spôsobiť nebezpečnú situáciu.
• Pri nalievaní horúcej
kvapaliny do mixéra musíte dávať pozor, pretože
v dôsledku náhleho vytvorenia pary by mohol
obsah vystreknúť.
MIXOVANIE POUŽITÍM
MISIEK nutribullet®:

VAROVANIE!

Aby sa zabránilo osobným
zraneniam, v utesnenej
miske nutribullet® nikdy
nemixujte žiadne horúce
suroviny ani kvapaliny!
Teplé suroviny môžu
pri mixovaní spôsobiť
v utesnených nádobách
zvýšenie tlaku, ktorý po
otvorení nádoby a odpojení nožov spôsobí vystreknutie obsahu nádoby. Vždy začnite mixovať

VAROVANIE!

BEZPEČNOSŤ V PRÍTOMNOSTI TEPLA A TLAKU

suroviny a kvapaliny pri
izbovej teplote alebo
chladené (21 °C/70 °F
alebo chladnejšie).
Nikdy nenechávajte
mixér zapnutý dlhšie, než je to potrebné
podľa receptu – zvyčajne kratšie než jednu
minútu. Trenie noža pri
dlhšom mixovaní môže
zohriať suroviny a zvýšiť tlak vnútri utesnenej
nádoby. Tento tlak môže
spôsobiť oddelenie misky a noža alebo vystreknutie rozmixovaného
obsahu, čo môže spôsobiť zranenie osoby alebo
materiálne škody. Ak sú
utesnené misky nutribullet® teplé na dotyk,
spotrebič vypnite a počkajte pätnásť minút alebo dlhšie, aby nádoba
vychladla. Nechajte, aby
sa obsah usadil, potom
misku opatrne uvoľnite
zo základne s motorom.
Misku nutribullet® nasmerujte preč od svojej
tváre a tela, pomaly odskrutkujte mixovací nôž,
aby sa pomaly uvoľnil
zostávajúci tlak.
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Cukor v ovocí a zelenine
by mohol začať časom
fermentovať, uvoľňovať
plyny a spôsobiť zvýšenie tlaku v utesnenej miske nutribullet®.
Žiadne smoothies ani
mixované zmesi neuskladňujte v nádobách
utesnených mixovacím
nožom s ľahkým upnutím. Ak svoje smoothie
nebudete konzumovať
ihneď, odpojte mixovací nôž s ľahkým upnutím a pred vložením
4

VAROVANIE!

VAROVANIE!

Ak by ste museli obsah
misky mixovať dlhšie než jednu minútu,
mixujte v 1-minútových
intervaloch. Po 1-minútovom cykle základňu
motora úplne vypnite
a pred zapnutím ďalšieho cyklu mixovania počkajte aspoň jednu minútu. Nezapínajte viac než
3 po sebe nasledujúce
1-minútové intervaly,
aby ste predišli ohriatiu
obsahu misky. Po treťom
cykle mixovania nechajte obsah usadiť 2 – 3
minúty, aby ste zabránili
prehriatiu a zvýšeniu
tlaku v miske.

do chladničky zakryte
misku nutribullet® plastovou fóliou. Ak ste svoje
smoothie alebo mixovanú zmes pripravili
v karafe, pred vložením
do chladničky ich prelejte do inej skladovacej
nádoby. Žiadnu mixovanú zmes neskladujte
v utesnenej miske bez
vloženia do chladničky ani veľmi dlho v nej,
pretože obsah by mohol
pokaziť a začať kvasiť a produkovať plyny,
ktoré by mohli spôsobiť
prasknutie nádoby.
Nikdy nemixujte kvapaliny sýtené oxidom
uhličitým ani suroviny produkujúce plyny
(napr. sóda bikarbóna,
kypriaci prášok, ocot,
kyselina citrónová, droždie a pod.). Tlak generovaný uvoľňovanými
plynmi môže spôsobiť
prasknutie alebo odtrhnutie utesnenej mixovacej misky a následné
zranenie osoby alebo
materiálne škody.

Pri mixovaní horúcich
kvapalín v karafe dávajte
mimoriadny pozor.

VAROVANIE!

Pri používaní karafy nikdy
nezapínajte elektrické
napájanie, pokiaľ nie je
na karafe nasadené a zaistené veko, pretože by
suroviny mohli vystreknúť.
Pokiaľ sú suroviny horúce
alebo teplé, mohli spôsobiť popáleniny alebo
poškodenie majetku.
Para a vystreknuté
suroviny môžu uniknúť
cez veko karafy a obariť
alebo popáliť používateľa. NIKDY nemixujte v
karafe horúce kvapaliny, pokiaľ na karafe nie
je nasadené a zaistené
veko s otvormi. Veko
s otvormi umožňuje
unikanie pary a tlaku,
a súčasne chráni pred
vystrekovaním surovín.

VAROVANIE!

MIXOVANIE POUŽITÍM
KARAFY:

Pri mixovaní horúcich
kvapalín pridajte kvapaliny a tuhé suroviny do
karafy, pričom dávajte
pozor, aby nepresiahli
línie MAX. Na karafu
nasaďte veko s pripevneným a zaisteným uzáverom s otvormi. Stlačte
VYPÍNAČ a začnite
mixovať s nastavením
NÍZKE. Po pridaní surovín podľa potreby zvýšte
rýchlosť.
Ak necháte spotrebič
nutribullet® mixovať
dlhšie než jednu minútu, trenie nožov môže
spôsobiť ohriatie surovín
a zvýšenie tlaku vnútri
nádoby. Ak by sa nádoba
na mixovanie zohriala
a bola teplá na dotyk,
spotrebič vypnite, aby
nádoba vychladla, až
potom ju opatrne otvorte,
pričom ju nakloňte tak,
aby smerovala od tela,
čím zabránite úrazu.

Horúce kvapaliny NIKDY nemixujte v miskách
nutribullet® ani v iných
utesnených nádobách.
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BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA
S NOŽMI

VAROVANIE!

Žiadny mixovací nôž s
ľahkým upnutím neskladujte v základni motora,
pokiaľ nie je pripojený ku
miske nutribullet®. Odkrytý mixovací nôž predstavuje riziko porezania.
Nože sú ostré! Manipulujte s nimi opatrne. Pri
manipulácii s akýmkoľvek
nožom dávajte pozor.
Aby ste zabránili porezaniu, nechytajte ani sa nedotýkajte sa ostria noža.
Pri vyprázdňovaní a čistení postupujte opatrne.
VYHÝBAJTE SA KONTAKTU S POHYBUJÚCIMI SA DIELMI! Počas
mixovania sa rukami ani
pomôckami nepribližujte
k nožu, aby sa znížilo riziko osobného zranenia.
•		ABY STE ZABRÁNILI
ÚRAZU OSÔB ALEBO
ŠKODÁM NA MAJETKU,
uistite sa, že mixovacie
nože s jednoduchým
upnutím sú správne
naskrutkované (utiahnuté
rukou) na mixovaciu misku nutribullet®, až potom
ju nasaďte na základňu
6

s motorom a zapnite
nutribullet® Select. Skontrolujte, či je mixovací nôž
s jednoduchým upnutím
správne zarovnaný, až
potom ho nasaďte na základňu s motorom a zapnite nutribullet® Select.
•		Po mixovaní vypnite vypínač spotrebiča.
Chvíľku počkajte, kým sa
motor úplne nezastaví
a jednotku neodpojíte od
elektrického napájania,
až potom zostavu misky a mixovacieho noža
s jednoduchým upnutím
odpojte od základne
s motorom. Odobratie
mixovacej nádoby z jednotky pred úplným vypnutím napájania môže
spôsobiť poškodenie
spojky mixovacieho noža
s jednoduchým upnutím
alebo prevodu motora.
Spotrebič nutribullet®
Select nikdy nepoužívajte
bez pridania kvapaliny,
pretože by sa tým mohli
poškodiť nože.
•		Funkcia cyclonic action®
vášho spotrebiča nutribullet ® Select vyžaduje
pri príprave smoothies

a iných výživných nápojov
použitie kvapalín. Spotrebič nutribullet ® Select
sa nesmie používať bez
kvapalín ani na drvenie
ľadu. Ku surovinám podľa
receptu VŽDY PRIDAJTE
KVAPALINU.
•		NEPOUŽÍVAJTE ľahko
upínací mixovací nôž na
drvenie suchých surovín,
ako sú zrná, cereálie alebo
káva, pretože by to mohlo
poškodiť motor alebo ľahko upínací mixovací nôž.
•		Odporúčame vám
vymeniť ľahko upínací
mixovací nôž vždy po 6
mesiacoch (v závislosti
od použitia) alebo podľa
potreby na dosiahnutie
optimálneho výkonu.
BEZPEČNOSŤ KARAFY
		Pred mixovaním sa uistite, že mixovacie nože
s jednoduchým upnutím
sú bezpečne pripojené ku
karafe. Nedokonalé zarovnanie nožov na karafu
môže spôsobiť únik kvapaliny zo základne, ako
aj možné odpojenie komponentov počas mixovania. To by mohlo spôsobiť
poškodenie spotrebiča,
škody na majetku alebo
osobné zranenie.

•		Pri receptoch, u ktorých
sa počas mixovania vyžaduje pridanie surovín,
najprv pridajte základné
suroviny, utesnite veko
karafy s uzáverom s
vetracími otvormi a začnite mixovať. Potom,
po dobrom premixovaní
surovín odskrutkujte uzáver s vetracími
otvormi a opatrne vložte
alebo prilejte suroviny
na mixovanie.
•		Ak by bolo treba potlačiť
suroviny bližšie ku nožom, POUŽITE VÝHRADNE LOPATKU DODANÚ
so spotrebičom nutribullet® Select. Na potlačenie
surovín ku nožom NEPOUŽÍVAJTE žiadne pomôcky ani nástroje, iba
dodanú lopatku. Lopatka
je špeciálne navrhnutá
tak, aby neprichádzala do kontaktu s nožmi.
Špachtle, lyžice alebo
iné pomôcky, ktoré by sa
mohli dostať do kontaktu
s nožmi, by mohli spôsobiť poškodenie spotrebiča, škody na majetku
alebo osobné úrazy.
•		NA POTLAČENIE SUROVÍN
K NOŽOM NEPOUŽÍVAJ-
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TE PRSTY ANI INÚ ČASŤ
RUKY. Používajte výhradne dodanú lopatku.
Pri mixovaní horúcich
kvapalín alebo surovín v
karafe dávajte mimoriadny pozor.
•		Vystreknutie surovín
alebo únik pary môže
spôsobiť popáleniny
alebo škody na majetku.
•		Pri napĺňaní nádoby
neprekračujte línie maximálnej kapacity pre
kvapaliny a tuhé suroviny.
•		Horúce suroviny vždy
začnite mixovať pri NÍZKOM nastavení.
•		Rukami ani inými časťami tela sa nepribližujte k
otvoru na veku, pretože
by ste sa mohli popáliť.
VAROVANIE!

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
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Tento spotrebič nepoužívajte na miestach s iným
typom elektrického napájania alebo s inými druhmi zástrčky. Nepoužívajte
ho so žiadnym typom
adaptéra zástrčky ani so
zariadením na zmenu
napätia, pretože môžu
spôsobiť elektrický skrat,
požiar, zásah elektrickým

prúdom, osobné zranenie
alebo materiálové škody.
• Používanie doplnkov,
vrátane pohárov na zaváranie, sa neodporúča
a môže spôsobiť požiar,
zásah elektrickým prúdom, zranenie osôb alebo poškodenie produktu
a spôsobí stratu záruky
na výrobok.
•		Aby ste zabránili riziku zásahu elektrickým prúdom,
nikdy neponárajte elektrický kábel, zástrčku ani
základňu s motorom spotrebiča nutribullet® Select
do vody ani iných kvapalín. Spotrebič prestaňte
používať, ak je poškodený
elektrický kábel, zástrčka
alebo základňa motora.
•		Vždy ODPOJTE ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE a
VYTIAHNITE ZÁSTRČKU
spotrebiča nutribullet®
Select, ak sa nepoužíva
alebo PRED jeho montážou, odobratím dielov,
výmenou príslušenstva alebo čistením. So
spotrebičom nutribullet®
Select sa nepokúšajte
manipulovať, kým sa
všetky diely nezastavia.
•		Nedovoľte, aby elektrický
kábel visel cez okraj stola

•		Ak motor prestane fungovať, odpojte napájanie
základne s motorom
a pred ďalším pokusom
o použitie ju nechajte
chladnúť aspoň 15 minút.
Váš nutribullet® Select
je vybavený vnútornou
teplotnou poistkou, ktorá
pri prehriatí motor vypne. Tepelná poistka sa
po odpojení elektrického
napájania a po dostatočnom vychladnutí tepelnej poistky zresetuje.

VAROVANIE!

•		Ak je elektrický napájací
kábel poškodený, musí ho
vymeniť pracovník výrobcu, povereného servisu
alebo podobne kvalifikovaná osoba, len tak sa
predíde nebezpečenstvu.
		UPOZORNENIE: Aby sa
zabránilo ohrozeniu v dôsledku neúmyselného zresetovania tepelnej poistky,
tento spotrebič sa nesmie
napájať prostredníctvom

VAROVANIE!

externého spínača, ako
je časovač, ani sa nesmie
zapájať do obvodu, ktorý
sa pravidelne nezávisle
zapína a vypína.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA
S VARNOU DOSKOU
V utesnenej miske nutribullet® nikdy nemixujte
horúce suroviny!

VAROVANIE!

alebo blízko nejakej hrany.
Elektrický napájací kábel
nikdy neťahajte, neskrúcajte ani nepoškodzujte.
Nedovoľte, aby sa elektrický napájací kábel dotýkal
horúcich povrchov vrátane varnej dosky a rúry.

Ak chcete zohriať zmes,
ktorá bola mixovaná
pri izbovej teplote alebo chladnejšie (teplota
21 °C/70 °F alebo nižšia),
zmes prelejte do vhodnej nádoby a ohrejte ju.
Na kontrolu vnútornej
teploty uvarených surovín používajte teplomer,
pretože môžu byť studené na dotyk, ale horúce
vnútri.
Spotrebič nutribullet ®
Select sa nesmie klásť
na varnú dosku. Základňu s motorom ani
žiadne príslušenstvo
spotrebiča nutribullet®
neklaďte na sporák,
nevkladajte ich do mikrovlnnej rúry ani neponárajte do vriacej vody.
Príslušenstvo by sa tým
mohlo poškodiť.
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VAROVANIA PRI VETRANÍ
		Aby ste zabránili požiaru, otvory na základni
s motorom (spodná časť
základne) nesmú byť
upchaté prachom a nečistotami, nikdy nesmú
byť zakryté horľavými
materiálmi, ako sú noviny, obrus, obrúsky, utierky, podložky a podobne.
•		UPOZORNENIE! nutribullet® Select vždy
klaďte na rovný povrch,
priestor pod ním a okolo
základne s motorom
nechajte bez prekážok, aby bola zaručená správna cirkuláciu
vzduchu. Vetracie otvory
na dne spotrebiča slúžia
na vetranie, aby sa zaistila spoľahlivá prevádzka motora a predišlo sa
jeho prehriatiu.
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ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ
• Informácie uvedené v
tejto príručke používateľa alebo receptári nenahrádzajú odporúčania
vášho lekára. O zdravotné rady a odporúčania o výžive vždy požiadajte svojho lekára.
ZDRAVOTNÉ INTERAKCIE:
•		Ak beriete nejaké lieky, predovšetkým lieky
znižujúce cholesterol,
lieky na riedenie krvi, na
vysoký tlak, upokojujúce
lieky alebo antidepresíva, pred vyskúšaním
akéhokoľvek receptu na
smoothie z tejto príručky
alebo receptára sa poraďte so svojím lekárom.
•		nutribullet® Select nepoužívajte na mixovanie
nasledujúcich semien a
jadier, pretože obsahujú
chemické látky známe
ako kyanidy, ktoré sa
uvoľňujú do tela pri zažívaní: jablkové semená,
kôstky čerešní, sliviek,
broskýň a marhúľ. Kôstky ovocia môžu okrem
toho poškodiť aj karafu.

		DOPLNKOVÉ POKYNY NA
SPRÁVNE POUŽÍVANIE
•		Žiadny diel spotrebiča
nutribullet® Select nevkladajte do mikrovlnnej
rúry, do rúry, neklaďte na varnú dosku ani
neponárajte do vriacej
vody, pretože by sa diel
mohol poškodiť.
•		ABY STE PREDIŠLI PRETEČENIU, MIXOVACIE
NÁDOBY NEPREPĹŇAJTE! Karafa je označená
dvoma líniami MAX:
jedna je pre tuhé suroviny (horná línia) a jedna
pre kvapalné suroviny
(spodná línia). Vaše
misky nutribullet® sú tiež
označené líniami MAX.
Pri plnení mixovacích
nádob sa uistite, že suroviny neprekročia čiary
MAX. Prekročenie označených línií MAX môže
spôsobiť únik kvapalín
a nadmerné zvýšenie
tlaku.
•		Mixovacia miska a nože
s jednoduchým upnutím
sú špeciálne navrhnuté
pre model spotrebiča
nutribullet® Select,
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		ktorý vlastníte. Použitie
nekompatibilných dielov
(diely z iných modelov)
môže spôsobiť poškodenie spotrebiča nutribullet® Select alebo spôsobiť rizikovú situáciu. Pri
objednávaní náhradných dielov (misky, karafy, nože s jednoduchým
upnutím nutribullet®)
prostredníctvom nutribullet.com alebo servisu
pre zákazníkov uveďte
presný model spotrebiča, aby vám doručili
diely kompatibilné s vašou jednotkou.
•		Pravidelne kontrolujte všetky komponenty
nutribullet® Select, či
nie sú poškodené alebo
opotrebované, pretože to
môže zhoršiť ich funkčnosť alebo spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Uistite sa, že napájací
elektrický kábel a zástrčka nie sú poškodené. Ak
zistíte nejaké prasknutie,
zakalenie alebo poškodenie plastu, prestaňte
mixovaciu misku používať
a vymeňte ju. Zaistite,
aby sa nože voľne otáčali a aby bola štruktúra
nepoškodená. Uistite sa,

!
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že základňa s motorom
je bez prekážok a čistá.
Dodržiavajte pokyny
na údržbu uvedené v
príručke používateľa
a spotrebič nutribullet®
Select nikdy nepoužívajte
s poškodenými komponentmi. Pokiaľ by sa na
nutribullet® Select vyskytla nejaká porucha,
okamžite ho prestaňte
používať a zavolajte
servis pre zákazníkov.
Nové misky, karafy nutribullet® a mixovacie nože
s jednoduchým upnutím
si objednajte prostredníctvom nutribullet.com
alebo kontaktujte služby
pre zákazníkov.

Túto príručku
si odložte!
Ak by ste mali nejaké
pripomienky, otázky alebo
poznámky, navštívte stránky nutribullet.com.

SELECT

®
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Uskladnenie

Náhradné diely

Ďakujeme vám, že ste si kúpili nutribullet® Select.
15

Obsah balenia spotrebiča

základňa
s motorom

900 ml karafa

veko karafy
s uzatváracím
vekom s otvormi

700 ml miska
s rukoväťou

mixovací nôž
s jednoduchým
upnutím

cestové viečko

lopatka
16

Zostavenie spotrebiča
uzatváracie veko
s otvormi
veko karafy

ústie na vylievanie
lopatka

Miska
nutribullet®

karafa

mixovací nôž
s jednoduchým
upnutím
základňa
s motorom

ovládací panel
mixéra
prísavkové nožičky
17

Začíname

• 		 Uistite sa, že je základňa zapojená
k zdroju elektrického napájania.
• NEPOKÚŠAJTE sa používať karafu na
spotrebiči bez veka a uzáveru s otvormi.
• Spotrebič nikdy nezapínajte, ak je
prázdny.
• Príslušenstvo spotrebiča nie je určené
na používanie v mikrovlnných rúrach,
pretože by sa príslušenstvo mohlo
poškodiť.
• Nikdy nenechávajte spotrebič počas
používania bez dozoru.

Pri mixovaní horúcich kvapalín
v karafe dávajte mimoriadny
pozor.
VAROVANIE!

PRI POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA NEZABUDNITE NA DODRŽIAVANIE
NASLEDUJÚCICH DÔLEŽITÝCH
BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ:

VAROVANIE!

Nikdy nemixujte horúce suroviny , pokiaľ používate nejaké
utesnené misky nutribullet®.

Para a vystreknuté suroviny môžu
uniknúť cez uzáver s otvormi na
karafe a obariť alebo popáliť používateľa. NIKDY nemixujte v karafe
horúce kvapaliny, pokiaľ na karafe
nie je nasadené veko so zaisteným
uzáverom s otvormi. Veko s uzávermi
s otvormi umožňujú unikanie pary a
tlaku, a súčasne chráni pred vystrekovaním surovín. NIKDY nemixujte v
miskách Nutribullet ani v iných utesnených nádobách horúce kvapaliny.
Pri mixovaní horúcich kvapalín
pridajte kvapaliny a tuhé suroviny
do karafy, pričom dávajte pozor, aby
nepresiahli línie MAX. Na karafu nasaďte veko s pripevneným uzáverom
s otvormi. Stlačte ikonu VYPÍNAČA,
potom začnite mixovať s nastavením
NÍZKE. Po pridaní surovín a po dosiahnutí hladiny zmesi (bez vystreknutia) podľa potreby zvýšte rýchlosť.

Teplé suroviny môžu pri mixovaní spôsobiť v utesnených nádobách zvýšenie
tlaku, ktorý po otvorení nádoby spôsobí vystreknutie obsahu nádoby. Vždy
začnite mixovať suroviny a kvapaliny
pri izbovej teplote alebo chladené
(21 °C/70 °F alebo chladnejšie).

Zostavenie a používanie karafy
1
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Pred pokračovaním s krokom
2 si prečítajte všetky varovania
a ochranné opatrenia v časti
s dôležitými bezpečnostnými
opatreniami (str. 2 – 12)
a na nasledujúcej strane.

2

Položte základňu s motorom na
čistý, suchý, rovný povrch, ako
je kuchynská linka alebo stôl.

3

5
Nasaďte veko karafy s uzáverom s otvormi na karafu,
pričom skontrolujte, či je
zarovnané s rukoväťou.

Naskrutkujte mixovacie
nože s jednoduchým upnutím na základňu karafy, pričom sa uistite, že sú komponenty správne zarovnané a
bezpečne utiahnuté.

6

4
Položte karafu na čistý,
suchý, rovný povrch, ako je
kuchynská linka alebo stôl.
Pridajte suroviny do karafy,
pričom sa uistite, aby ste
neprekročili líniu MAX.
POZNÁMKA: Karafa na mixovanie
je označená doma líniami MAX:
jedna je pre tuhé suroviny (horná
línia) a jedna pre kvapaliny (spodná
línia). Pri plnení mixéra sa uistite, že
suroviny neprekročia čiary MAX.

Nasaďte karafu na základňu
s motorom a opatrne zatočte doprava, aby sa zaistila
na mieste. Keď začujete
kliknutie, je karafa zaistená
a pripravená na mixovanie.
POZNÁMKA: Ak ste ľavák, umiestnite rukoväť smerom ku stredu
ovládacieho panela mixéra a zatočte v smere hodinových ručičiek.
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7
Zapojte zástrčku elektrického kábla do sieťovej zásuvky a stlačte VYPÍNAČ , aby
ste mixér zapli.

9

8
Ak chcete začať mixovať, vyberte si rýchlosť alebo program
EXTRACT (Mixovanie) na ovládacom paneli mixéra. Tento
program sa vypne automaticky. Počas používania ostanú
tlačidlá rozsvietené.
POZNÁMKA: Definície rýchlostí mixovania sú uvedené v tabuľke ovládacieho panela mixéra na strane 24.
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Ak sa suroviny prilepia na
boky karafy, stlačte
VYPÍNAČ , aby ste spotrebič zastavili a počkajte, kým
sa nože neprestanú otáčať.
Potom odoberte veko karafy a na uvoľnenie surovín
použite lopatku. Po ukončení vráťte veko na miesto
a pokračujte s mixovaním.
Ak sa suroviny budú znovu
lepiť na steny, skúste priliať
viac kvapaliny.

POZNÁMKA: Ak chcete počas
mixovania
pridať
ďalšiepočas
suroviPOZNÁMKA:
Ak chcete
ny, prepnitepridať
rýchlosť
na NÍZKU
mixovania
ďalšie
suroviny,
a
zložte uzáver
z veka
prepnite
rýchlosťs otvormi
na NÍZKU
karafy,
a
zložtepričom
uzávernechajte
s otvormiveko na
karafe.
Cez otvory
na nechajte
vrchu veka
z veka karafy,
pričom
pridajte
potrebné
suroviny,
podľa
veko
na karafe.
Cez
otvory na
potreby
použite
lopatku.
Znovu
vrchu veka
pridajte
potrebné
nasaďte na
vekopotreby
uzáverpoužite
s otvorsuroviny,
podľa
mi,
potom
zvýšte
rýchlosťnanaveko
lopatku.
Znovu
nasaďte
želanú hodnotu.
uzáver
s otvormi,NEPOKÚŠAJTE
potom zvýšte
sa
pridávať
suroviny
cez otvory
rýchlosť
na želanú
hodnotu.
na uzávere, ak sa
mixujete
horúce
NEPOKÚŠAJTE
pridávať
suroviny.
suroviny cez otvory na uzávere,

10
Po dosiahnutí správnej konzistencie spotrebič pozastavte alebo zastavte stlačením
VYPÍNAČA alebo zvolenej rýchlosti, a počkajte na
zastavenie otáčania nožov.
Počkajte na aktiváciu pohotovostného režimu. Tlačidlo
VYPÍNAČA ostane svietiť.

ak mixujete horúce suroviny.

VAROVANIE: Nože sú ostré. Nikdy
nevsúvajte ruky do karafy.

11

UPOZORNENIE: Na potlačenie
surovín ku nožom nepoužívajte
žiadne pomôcky ani nástroje,
iba dodanú lopatku. Lopatka je
je špeciálne
špeciálne
navrhnutá
navrhnutá
tak,
tak,
aby
aby neprichádzala
neprichádzala
do kontaktu
do kontaktu
s nožs nožmi.
mi.
Špachtle,
Špachtle,
lyžicelyžice
aleboalebo
iné
iné pomôcky,
pomôcky,
ktoré
ktoré
sú dosť
sú dosť
dlhé,
dlhé,
aby
aby dosiahli
dosiahli
nože,nože,
by mohli
by mohli
spôsobiť
spôsobiť poškodenie
poškodenie
spotrebiča,
spotrebiča,
škody na
škody naalebo
majetku
majetku
osobné
aleboúrazy.
osobné
úrazy.

Stlačte VYPÍNAČ , aby ste
jednotku úplne vypli.

12
Pootočte karafu smerom
doľava a odoberte ju zo základne s motorom. Nalejte si a
ochutnajte!
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1

2

VAROVANIE!

Zostavenie a používanie misky nutribullet®
Pred pokračovaním s krokom
2 si prečítajte všetky varovania
a ochranné opatrenia v časti
s dôležitými bezpečnostnými
opatreniami (str. 2 – 12).

S mixovacími nožmi manipumanipulujte
lujte
opatrne,opatrne,
pretožepretože
sú nože
sú nože
veľmi
ostré.
veľmi ostré.
Nikdy nenechávajte spotrebič
počas používania bez dozoru.
NIKDY NEMIXUJTE HORÚCE
SUROVINY, pretože sa môže
veľmi zvýšiť tlak v nádobe, čo
by mohlo ohroziť osoby alebo
spôsobiť materiálne škody.

Položte základňu s motorom na
čistý, suchý, rovný povrch, ako je
kuchynská linka alebo stôl.

5
3

Zapojte zástrčku elektrického kábla do sieťovej zásuvky
a stlačte VYPÍNAČ , aby
ste mixér zapli.

Do misky nutribullet® vložte
suroviny.
POZNÁMKA: Neprepĺňajte! Aby ste
predišli pretečeniu, neplňte surovi-

6
4
nami nad značku MAX.
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Nasaďte mixovací nôž s jednoduchým upnutím na misku
a otáčajte ním, aby sa pevne
utesnil.

9

Stlačte VYPÍNAČ , aby ste
jednotku úplne vypli.

7
Otočte misku dnom nahor
a nasaďte ju na základňu s motorom, opatrne ju
otočte v smere hodinových
ručičiek, aby sa zaistila na
základni s motorom.

8
Ak chcete začať mixovať, vyberte si rýchlosť alebo program
EXTRACT (Mixovanie) na
ovládacom paneli mixéra.
Tento program sa vypne automaticky. Tlačidlá ostanú počas
používania rozsvietené.
POZNÁMKA: Definície rýchlostí mixovania sú uvedené v tabuľke ovládacieho panela mixéra na strane 24.

10
Po dosiahnutí správnej konzistencie spotrebič pozastavte alebo zastavte stlačením
VYPÍNAČA alebo zvolenej rýchlosti, a počkajte na
zastavenie otáčania nožov.
Počkajte na aktiváciu pohotovostného režimu. Tlačidlo

UPOZORNENIE
Mixovací nôž neodpájajte od
misky nutribullet®, kým sa mixovanie úplne nezastaví. Ľahko
upínací mixovací nôž nepoužívajte ako veko misky pri skladovaní
produktu. Niektoré potraviny
môžu obsahovať aktívne zložky
alebo uvoľňovať plyny, ktoré by
sa v tesne uzavretej nádobe
mohli rozpínať a spôsobiť nadmerné zvýšenie tlaku, dôsledkom
čoho môžu byť zranenia alebo
poškodenie majetku. Pri skladovaní obsahu misky použite na
uzavretie nádoby plastové veko
alebo fóliu. Pri otváraní nádoby
ju vždy odkloňte od seba.
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Ovládací panel mixéra
EXTRACT

LOW
LOW

EXTRACT

PULSE

HIGH
HIGH

EXTRACT
PULSE
LOW

HIGH

EXTRACT
PULSE

LOW
LOW

EXTRACT

PULSE

HIGH
HIGH

EXTRACT

ZAPNUTE/VYPNUTIE

Vypínač zapína elektrické
napájanie spotrebiča. Po
stlačení sa toto tlačidlo
rozsvieti, čo indikuje elektrické
napájanie motora, a znamená,
že sa môžu použiť iné funkcie.
Keď sa spotrebič nepoužíva,
vypínač vypnite a zástrčku
elektrického kábla vytiahnite
zo zásuvky elektrickej siete.

PULSE
LOW

HIGH

NÍZKA RÝCHLOSŤ

EXTRACT
PULSE

LOW
LOW

EXTRACT

PULSE

HIGH
HIGH

EXTRACT

Slúži na mixovanie riedkeho
cesta, prívarkov, marinád,
praženice, na rozmixovanie
uvarených potravín a
surového ovocia.

PULSE
LOW

HIGH

EXTRACT
PULSE

LOW
LOW

EXTRACT

PULSE

HIGH
HIGH

EXTRACT
PULSE
LOW

HIGH

EXTRACT
PULSE

LOW

24

LOW

EXTRACT

PULSE
EXTRACT

HIGH
HIGH

VYSOKÁ RÝCHLOSŤ

Slúži na skvapalnenie hustých
zmesí a mixovanie zmrazeného
ovocia a zeleniny.

EXTRACT
EXTRACT
LOW

LOW
VAROVANIE!

HIGH
HIGH

V UTESNENEJ MISKE nutribullet® NIKDY NEMIXUJTE HORÚCE SUROVINY.
PULSE
Takýto postup
by mohol spôsobiť veľké zvýšenie tlaku v nádobe, čo by mohlo
PULSE
ohroziť osoby alebo spôsobiť materiálne škody. Horúce suroviny by sa mali
mixovať iba v karafe za dodržania vhodných bezpečnostných postupov.

PROGRAM MIXOVANIA

EXTRACT
EXTRACT
LOW
LOW

HIGH
HIGH
PULSE
PULSE

IMPULZY

EXTRACT
EXTRACT
LOW
LOW

Slúži na rozmixovanie celých
kusov ovocia, zeleniny a ľadu
na výživné a bohaté smoothies.
Toto tlačidlo spustí cyklus,
ktorý sa vypne automaticky.

HIGH
HIGH
PULSE
PULSE

Slúži na kontrolu sekania
a spracovania potravín.
VAROVANIE: NEPOUŽÍVAJTE

toto nastavenie pri spracúvaní
horúcich surovín!

Používanie ovládacieho panela mixéra
EXTRACT

NÍZKA ALEBO
VYSOKÁHIGH
LOW

PROGRAM MIXOVANIA

Vyberte rýchlosť a jedným stlačePULSE sa rozsvieti.
ním zapnite. Tlačidlo
Ak chcete jednotku pozastaviť/
zastaviť, stlačte tlačidlo druhýkrát
– zhasne – alebo stlačte VYPÍNAČ
. Kým je v pohotovostnom režiEXTRACT
me, tlačidlo VYPÍNAČA
ostane
svietiť. Ak chcete po pozastavení
jednotku úplne
vypnúť,HIGH
stlačte
LOW
VYPÍNAČ a vytiahnite zástrčku
zo zásuvky elektrickej
siete.
PULSE

Stlačte tlačidlo MIXOVANIE a
nutribullet® Select urobí všetku
prácu za vás. Tento program sa po
ukončení cyklu automaticky zastaví. Mixér pozastavíte alebo zastavíte opätovným stlačením tlačidla
MIXOVANIE alebo VYPÍNAČ .

POZNÁMKA: Ak používate karafu, spotre-

bič bude fungovať pri zvolenej rýchlosti, kým
ho nepozastavíte/nezastavíte. Pri použití
misky nutribullet® sa spotrebič so zvolenou
rýchlosťou zastaví po 60 sekundách.

IMPULZY

Stlačením a uvoľnením tlačidla
IMPULZY sa suroviny posekajú.
Ak tlačidlo podržíte stlačené,
nože spotrebiča sa budú otáčať,
kým tlačidlo neuvoľníte.
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Starostlivosť a údržba
Čistenie spotrebiča nutribullet® Select je jednoduché. Karafu môžete
umývať v umývačke riadu, zatiaľ čo misky a cestové veká sa smú uložiť
iba do HORNÉHO KOŠA umývačky riadu. Mixovací nôž s jednoduchým
upnutím a základňu s motorom môžete rýchlo umyť ručne vodou so
saponátom. Užitočné rady.

Tu nájdete pokyny
na čistenie spotrebiča nutribullet®:
Pred prvým a po každom
použití vždy dodržiavajte nasledujúce pokyny.
KROK 1: Najdôležitejšie pravidlo – Pokiaľ spotrebič nepoužívate, VŽDY HO VYPNITE a
VYTIAHNITE ZÁSTRČKU KÁBLA
základne motora zo zásuvky.
So spotrebičom sa nepokúšajte
manipulovať, kým sa všetky diely
nezastavia. To znamená počas
zostavovania a demontáže, pri
výmene príslušenstva, počas
čistenia a keď necháte spotrebič
bez dozoru.
KROK 2: Odpojte misku nutribullet® a mixovacie nože s jednoduchým upnutím od základne
s motorom.
KROK 3: Jednotlivé komponenty
(základňa s motorom, mixovacie nože s jednoduchým upnutím, miska alebo karafa nutribullet®) čistite podľa odporúčaní
v tejto časti.
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ZÁKLADŇA S MOTOROM:

• Aby ste zabránili zraneniu,
NIKDY sa nepokúšajte čistiť
systém aktivačného mechanizmu na základni s motorom,
kým je nutribullet® Select
zapojený do elektrickej siete.
• Nepokúšajte sa odstrániť žiadny diel základne s motorom.
• Základňu s motorom poutierajte špongiou alebo utierkou
navlhčenou teplou vodou so
saponátom.
• Podľa potreby môžete použiť na dôkladné vyčistenie
plochy aktivačného systému
malú kefku.
• Pri čistení základne s motorom
od zvyškov po úniku mixovanej
zmesi ju utrite špongiou navlhčenou v teplej vode.
VAROVANIE: Základňu s motorom nikdy neponárajte do vody.

MIXOVACÍ NÔŽ S JEDNODUCHÝM
UPNUTÍM:

MISKY A CESTOVNÉ VIEČKA
nutribullet®:

• Nože sú ostré! Pri čistení manipulujte s mixovacími nožmi
s jednoduchým upnutím opatrne. Nože je najlepšie vyčistiť
okamžite po použití, aby sa
zvyšky mixovanej zmesi nezasušili. Ak sa zvyšky potravín
prilepili a zasušili, na ich odstránenie a vyčistenie použite
malú kefku alebo špongiu.

Tieto diely sú vhodné na umývanie V HORNOM KOŠI umývačky
riadu. Pred vložením do umývačky riadu sa odporúča opláchnuť
ich a kefkou z nich odstrániť všetky zvyšné nečistoty. Na umývanie
misiek NIKDY nepoužívajte dezinfekčný cyklus, pretože by sa pri
ňom mohol plast zdeformovať.

• Neodpájajte žiadne komponenty z mixovacích nožov
s jednoduchým upnutím, spôsobilo by to nenapraviteľné
poškodenie noža a únik kvapalín pri mixovaní. Ak by sa
mixovací nôž s jednoduchým
upnutím časom uvoľnil alebo
poškodil, môžete si nový nôž
objednať prostredníctvom
nutribullet.com alebo kontaktujte servis pre zákazníkov.

KARAFA nutribullet®:

• Mixovacie nože s jednoduchým upnutím po každom
použití dôkladne osušte.
• Pravidelne kontrolujte stav
spodnej časti nožov, či nie sú
prasknuté alebo zlomené.
Ak sú poškodené, mixovacie
nože s jednoduchým upnutím
okamžite vymeňte, aby ste
predišli osobnému zraneniu.

• Karafa sa môže umývať v umývačke riadu. Pred vložením do
umývačky riadu sa odporúča
opláchnuť ju a kefkou z nej odstrániť všetky zvyšné nečistoty.
Na umývanie karafy NIKDY nepoužívajte dezinfekčný cyklus,
pretože by sa pri ňom mohol
plast zdeformovať.
• Ak to uprednostňujete, môžete karafu umyť ručne vodou
s prídavkom saponátu. Prilepené nečistoty možno budete
musieť očistiť kefkou alebo
špongiou na riad.
• Pravidelne kontrolujte štruktúru karafy a závity na skrutkovanie, či nie sú prasknuté,
poškriabané alebo zlomené.
Ak sú poškodené, misku
okamžite vymeňte, aby ste
predišli osobnému zraneniu.
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• KARAFU NEPOUŽÍVAJTE, AK
NIE JE SPRÁVNE ZAROVNANÁ S NOŽMI. Takýto postup
môže spôsobiť oddelenie karafy od základne s motorom,
čím sa odkryje zostava nožov
a bude hroziť riziko vážneho
osobného úrazu.
LOPATKA

• Lopatku vždy umývajte ručne
vodou s prídavkom saponátu.
Prilepené nečistoty možno
budete musieť očistiť kefkou
alebo špongiou na riad.
ČISTENIE ODOLNÝCH ŠKVŔN:

Ak sa suroviny prilepili na misky,
mixovacie nože s jednoduchým
upnutím alebo karafu nutribullet®,
uvádzame jednoduché riešenie na čistenie: naplňte nádobu
vodou pri izbovej teplote (teplota 21 °C/70 °F alebo nižšia) po
líniu MAX a pridajte 1 – 2 kvapky
prípravku na umývanie riadu. Pri

miskách zaskrutkujte mixovací nôž
s jednoduchým upnutím a zapnite
mixovanie na 20 – 30 sekúnd. Pri
karafe nasaďte veko a zapnite základňu s motorom na rovnaký čas,
na 20 – 30 sekúnd. Tým by sa mali
nečistoty dostatočne uvoľniť, aby
sa dali umyť vodou so saponátom.

Uskladnenie:
nutribullet® Select uskladnite
postavený vertikálne, zo zaisteným vekom na karafe. Na veko
karafy nič neklaďte. Zostávajúce diely uložte na bezpečnom
mieste, kde sa nepoškodia
a neohrozia žiadne osoby.
		 VAROVANIE: NIKDY neskladujte
mixovacie nože s jednoduchým
upnutím nasadené na základni
s motorom bez mixovacej misky
alebo karafy nutribullet®, pretože
odkryté nože znamenajú vážne

Náhradné diely
Ak si chcete objednať ďalšie diely a príslušenstvo, navštívte naše webové
stránky nutribullet.com alebo kontaktujte servis pre zákazníkov.
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SK/ Vysvetlenie označení
SK/ Toto označenie znamená, že sa spotrebič v celej
EÚ nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
Aby sa zabránilo škodám na životnom prostredí alebo
ohrozeniu ľudského zdravia, spotrebič zodpovedne
recyklujte, aby bolo možné zhodnotiť druhotné suroviny.
Pri recyklácii spotrebiča využite služby zberných stredísk
alebo kontaktujte predajcu v obchode, kde ste spotrebič
kúpili. Predajca môže výrobok prevziať a zaistiť bezpečnú
recykláciu.
SK/ Tento výrobok spĺňa požiadavky európskeho
Nariadenia č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch
určených na styk s potravinami.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Všetky práva vyhradené.
nutribullet a logo nutribullet sú obchodné známky spoločnosti CapBran Holdings, LLC
zaregistrovanej v USA a vo svete.
Výkon 1 000 Wattov tohto spotrebiča sa dosiahol použitím misky s objemom 900 ml
so zostavou držiaka nožov a mixovaním 100 g hovädziny so šľachami pri maximálnej
rýchlosti počas 15 sekúnd.
Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Naše výrobky sa snažíme neustále zlepšovať,
preto sa uvedené špecifikácie môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho oznámenia.
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