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Bruksanvisning

Viktiga skyddsåtgärder
Varning! Läs noggrant alla instruktioner för att undvika risk
för allvarliga skador innan du använder din nutribullet®.
När du använder en elektrisk apparat ska grundläggande
säkerhetsföreskrifter alltid iakttas, bland annat följande
viktiga information.

!

Spara dessa instruktioner!
ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

ALLMÄN
SÄKERHETSINFORMATION
• Denna apparat får inte
användas av barn. Håll
apparaten och den
tillhörande sladden utom
räckhåll för barn.
Barn får inte leka med
apparaten.
• LÄMNA ALDRIG
nutribullet® OBEVAKAD
NÄR DEN ANVÄNDS.
• ANVÄND INTE UTOMHUS.
• STÄNG ALLTID AV
nutribullet® NÄR DEN
INTE ANVÄNDS.
• 	Koppla alltid ur apparaten
från strömförsörjningen
om den lämnas obevakad
och före montering,
demontering eller
rengöring.

• 	Stäng av apparaten och
koppla ur strömmen
innan du byter tillbehör
eller närmar dig delar i
rörelse.
• 	Apparater kan användas
av personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller
mental förmåga eller
bristande erfarenhet
och kunskap om de hålls
under tillsyn eller har
fått instruktioner om hur
apparaten ska användas
på ett säkert sätt och
om de förstår de risker
som är förknippade med
apparaten.
• 	Använd inte apparaten
för något annat än den
är avsedd för. En felaktig
användning kan leda till
personskador.

• Var alltid ytterst försiktig
och uppmärksam när
du använder varma
ingredienser i en
blandning eftersom
friktionen från de
roterande bladen (under
blandningsprocessen)
i kombination med
värmeenergin från
de uppvärmda
ingredienserna
kan skapa en farlig
situation om detta inte
kontrolleras på rätt sätt.
• Var försiktig om varm
vätska hälls i blandaren
eftersom den kan
slungas ut ur apparaten
på grund av en plötslig
ångbildning.
BLANDNING MED
nutribullet®-KOPPAR:

VARNING!

För att undvika
personskador ska varma
ingredienser eller vätskor
aldrig blandas i en
tillsluten nutribullet®-kopp!
Uppvärmda ingredienser
kan trycksätta tillslutna
behållare när de rörs
om och leda till att

VARNING!

SÄKERHET VID VÄRME
OCH TRYCK

koppen och bladet kan
lossna eller våldsamt
stöta ut varmt innehåll
när de öppnas. Börja
alltid blandningen med
ingredienser och ljumma
eller kylda vätskor (21
°C/70 °F eller kallare).
Kör aldrig kontinuerligt
längre än vad som
krävs för att skapa ditt
recept — i allmänhet
högst en minut. Bladets
friktion vid långvarig
användning kan värma
upp ingredienser och
skapa ett invändigt
tryck i den tillslutna
behållaren. Detta tryck
kan leda till att koppen
och bladet separeras
eller att det blandade
innehållet sprutar ut ur
behållaren, vilket kan
leda till person- och/
eller egendomsskada.
Stäng av maskinen och
låt kärlet svalna i minst
femton minuter om de
förseglade nutribullet®
-kopparna är varma vid
beröring. Låt innehållet
sjunka innan du
långsamt frigör koppen
från motorbasen. Håll
nutribullet®-koppen
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Om du måste blanda
längre än en minut,
blanda i intervaller om
en minut. Efter varje
intervall på en minut ska
motorbasen stängas av
helt och vänta minst en
minut innan du startar
nästa cykel. Kör inte mer
än tre intervaller om 1
minut efter varandra
för att förhindra att
innehållet överhettas.
Låt innehållet sjunka i
2-3 minuter efter den
tredje blandningscykeln
för att förhindra
överhettning och tryck.
Socker i frukt och
grönsaker kan jäsa med
tiden vilket frigör gaser
och skapar tryck i en
tillsluten nutribullet®kopp. Förvara inga
smoothies eller
blandningar i kärl som
tillslutits med Easytwist extraktorblad. Om
du inte tänker dricka din
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VARNING!

VARNING!

riktad bort från ansiktet
och kroppen och skruva
långsamt loss Easytwist extraktorbladet för
att försiktigt släppa på
eventuellt kvarvarande
tryck.

smoothie omedelbart
ska du ta bort Easy-twist
extraktionsblad och täck
nutribullet®-koppen
med plastfolie innan du
ställer den i kylskåpet.
Om din smoothie
eller blandning
gjordes i kannan,
häll den i en annan
förvaringsbehållare
innan den ställs i kylen.
Förvara aldrig en
blandning i en tillsluten
kopp, vare sig okyld
eller under en längre
tid eftersom innehållet
förstörs och jäser och
skapar gaser som kan
leda till bristning.
Blanda aldrig kolsyrade
vätskor, reaktiva eller
brusande ingredienser
(t.ex. bakpulver,
vinäger, citronsyra,
jäst osv.). Trycket från
frigjorda gaser kan
leda till att en tillsluten
blandningsbehållare
spricker eller lossnar,
vilket kan leda till
person- och/eller
egendomsskada.

Var extra försiktig när du
blandar varma vätskor i
kannan.

VARNING!

Slå aldrig på strömmen
när du använder kannan
utan att den ventilerade
lockkåpan sitter på plats
och är låst i kannans lock,
eftersom ingredienser
kan stänka. Om de är
varma eller heta kan
de eventuellt orsaka
brännskador och/eller
egendomsskador.
Ånga och sprutande
ingredienser kan
komma ut genom
kannans lock, vilket
kan skålla och/eller
bränna användaren.
Blanda ALDRIG varma
vätskor i kannan utan
att kannans lock och
ventilerade lock är
låsta i kannans lock
och fastsatta. Den
ventilerade lockkåpan
gör att ånga och tryck
kan komma ut, samtidigt
som det skyddar mot
överdrivet stänk.

VARNING!

BLANDA MED KANNAN:

Blanda ALDRIG
varma vätskor i dina
nutribullet®-koppar
eller i något annat
förseglat kärl.
När du blandar varma
vätskor ska vätska och
fasta ingredienser
fyllas på under MAXlinjerna i kannan. Fäst
kannans lock med den
ventilerade lockkåpan
installerat och låst. Tryck
på POWER och börja
blanda i läget LOW. När
ingredienserna har lagts
till kan hastigheten ökas.
Om nutribullet® blandar
längre än en minut
kan friktionen från
bladen leda till att
ingredienserna värms
upp och skapar ett
internt tryck i kärlet.
Om ett blandningskärl
blir varmt vid beröring,
stäng av maskinen
och låt kärlet svalna
helt innan du försiktigt
öppnar det. Rikta det
bort från kroppen för att
undvika skador.
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SÄKERHET AVSEENDE
BLADET

VARNING!

Lagra aldrig något Easytwist extraktorblad i
motorbasen som inte är fäst
till en nutribullet®-kopp. Ett
exponerat blad kan utgöra
en risk för skärsår.
Blad är vassa! Hantera
försiktigt. Var försiktig
när du hanterar ett blad.
För att undvika skärsår
får du inte hantera eller
röra vid bladets egg.
Var försiktig vid
tömning av kärl och vid
rengöring.
UNDVIK KONTAKT MED
RÖRLIGA DELAR! Håll
händer och redskap
utanför och borta från
bladen när du blandar
mat för att minska
risken för allvarliga
personskador.
•		FÖR ATT MINSKA RISK
FÖR PERSON- ELLER
EGENDOMSSKADA
se till att Easy-twist
extraktorbladet vrids
ordentligt (handfast)
på nutribullet®
blandningskärl innan
du placerar den på
motorbasen och
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använder nutribullet®
Select. Kontrollera
att Easy-twist
extraktorbladet är
rätt inriktat innan
du placerar det
på motorbasen
och använder din
nutribullet® Select.
• Vrid knappen för att
stänga av när du är
färdig. Vänta tills motorn
stannar fullständigt och
att apparaten är helt
avstängd innan du tar
bort blandningskärlet/
Easy-twist extraktorblad
från motorbasen. Om du
tar av blandningskärlet
från apparaten innan
den är riktigt avstängd
kan det orsaka skador
på - bladets koppling
eller motorns kugghjul.
Använd aldrig nutribullet®
Select utan att fylla på
vätska eftersom det kan
skada bladen.
•		Cyclonic action® på din
nutribullet® Select kräver
att vätskor används
för att göra smoothies
och andra näringsrika
drycker. nutribullet®
Select ska inte användas
utan vätskor eller som

en iskross. TILLSÄTT
ALLTID VÄTSKA TILL DITT
RECEPT.
•		ANVÄND INTE Easy-twist
extraktorblad för att
mala torra ingredienser
som korn, spannmål
eller kaffe, eftersom
detta kan skada motorn
och/eller Easy-twist
extraktorbladet.
•		Vi rekommenderar att
du byter ut Easy-twist
extraktorbladet var
sjätte månad (beroende
på användning) eller
vid behov för optimal
prestanda.
SÄKERHET AVSEENDE
KANNAN
		Se till att Easy-twist
extraktorblad sitter fast
riktigt på kannans bas
innan blandning. Om
bladet och kannan inte
är riktigt inställda kan
det leda till att vätska
läcker ut ur basen,
vilket kan leda till att
delarna separeras
under blandningen.
Detta kan leda till
skador på maskinen,
egendomsskador och/
eller personskador.

•		I recept som kräver
att vissa ingredienser
ska läggas till under
blandningen, tillsätt
först basingredienserna,
försegla kannans lock
med den ventilerade
lockkåpan och
börja blanda. När
ingredienser har
blandats riktigt, vrid
upp den ventilerade
lockkåpan och häll
eller släpp försiktigt
ner ingredienserna i
blandningen.
•		Om du måste trycka
ingredienserna närmare
bladet ska du ENDAST
ANVÄNDA TAMPERN
SOM MEDFÖLJER med
nutribullet® Select.
Använd INTE andra
redskap eller apparater
än tampern för att
trycka ingredienser
mot bladet. Tampern är
speciellt utformad för
att inte komma i kontakt
med bladet. Spatlar,
skedar och andra
verktyg kan komma i
kontakt med bladet,
vilket kan leda till skador
på maskinen, skador
på egendom och/eller
eventuell skada.
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•		ANVÄND ALDRIG
FINGRARNA ELLER
NÅGON DEL AV HANDEN
FÖR ATT TRYCKA NER
INGREDIENSER MOT
BLADET. Använd endast
medföljande tamper.
Var extra försiktig när du
blandar varma vätskor
eller ingredienser i kannan.
•		Stänk eller ånga kan
orsaka brännskador och/
eller egendomsskada.
•		Fyll inte behållaren över
maxlinjerna som anges
för vätskor och fasta
ingredienser.
•		Börja alltid att blanda
varma ingredienser i
läget LOW.
•		Håll händer och annan
exponerad hud borta
från lockets öppning för
att förhindra eventuella
brännskador.
VARNING!

ELSÄKERHET
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Använd inte den här
produkten på platser
med olika elektriska
specifikationer eller
typer av kontakter.
Använd inte någon typ
av kontaktadapter eller
spänningsomvandlare

eftersom de kan orsaka
elektrisk kortslutning,
brand, elektriska stötar,
personskador eller
produktskador.
• Användning av
tillbehör, inklusive
konserveringsburkar,
är förbjudet och
kan orsaka brand,
elektriska stötar,
personskador eller
skada på produkten och
ogiltigförklarar garantin.
•		För att undvika risk för
elektrisk stöt, lägg aldrig
sladden, kontakten
eller motorbasen till
nutribullet® Select i
vatten eller andra vätskor.
Avbryt användningen om
sladden, kontakten eller
motorbasen är skadad.
•		Stäng ALLTID AV
nutribullet® Select genom
att DRA UT KONTAKTEN
när den inte används
eller INNAN du monterar,
demonterar, byter tillbehör
eller rengör den. Försök
inte hantera nutribullet®
Select förrän alla delar har
slutat röra sig.
•		 Låt inte sladden
hänga över kanten på
bordet eller bänken.
Dra, vrid eller skada

• Om motorn slutar
att fungera, dra
ut kontakten till
motorbasen och låt den
svalna i minst 15 minuter
innan du försöker
använda den igen. Din
nutribullet® Select har
en intern termisk brytare
som stänger av motorn
när den överhettas.
Den termiska brytaren
återställs när apparaten
kopplas ur och den
termiska brytaren
svalnar tillräckligt.
•		En skadad nätsladd
måste ersättas
av tillverkaren,
serviceombudet eller en
liknande, kvalificerad
person för att undvika
fara.
VARNING!

		FÖRSIKTIGHET: För
att undvika fara på
grund av oavsiktlig
återställning av
termosäkringen får
denna apparat inte
försörjas via en extern
omkopplingsenhet,
t.ex. en timer, eller

VARNING!

anslutas till en krets som
regelbundet slås på och
av av elnätet.

SÄKERHET AVSEENDE
UPPVÄRMNING PÅ SPIS
Blanda inte varma
ingredienser i en tillsluten
nutribullet®-kopp!
VARNING!

inte nätsladden. Låt
inte sladden komma i
kontakt med varma ytor,
inklusive spisen.

För att värma produkter
som har blandats i
rumstemperatur eller
svalare (21 °C/70 °F eller
lägre), lägg blandningen
i en kastrull på spisen.
Använd en termometer
för att testa de tillagade
ingrediensernas
innertemperatur, de kan
kännas kalla vid beröring
men fortfarande vara
varma inuti.
nutribullet® Select
är inte avsedd att
användas på en spis.
Ställ inte motorbasen
eller något nutribullet®
tillbehör på spisen, i
mikrovågsugnen eller i
kokande vatten. Det kan
skada tillbehöret.
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VARNINGAR OM
VENTILATION
		För att förhindra
brandrisker bör
öppningar på
kraftaggregatet (under
motorbasen) vara fria
från damm och ludd
och aldrig blockeras
av brännbara material
som tidningar, dukar,
servetter, disktrasor,
bordstabletter,
underlägg eller andra
liknande material.
•		FÖRSIKTIGHET! Använd
alltid nutribullet®
Select på en jämn
yta och lämna ett
fritt utrymme under
och runt motorbasen
för att skapa en
korrekt luftcirkulation.
Ventilationsöppningarna
på botten av
apparaten är avsedda
för ventilation för
att säkerställa en
driftsäkerhet och
förhindra överhettning.
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MEDICINSK SÄKERHET
• Informationen i den här
bruksanvisning eller
receptguide är inte
avsedd att ersätta råd
från din läkare. Rådgör
alltid med din läkare
gällande hälsa och
näringsfrågor.
LÄKEMEDLENS PÅVERKAN:
•		Om du tar
läkemedel, särskilt
kolesterolsänkande
läkemedel,
blodförtunnande medel,
blodtrycksmedicin,
lugnande medel eller
antidepressiva medel,
kontakta din läkare
innan du provar något
av recepten som finns i
denna bruksanvisning
eller i receptguiden.
•		Undvik att blanda
följande frön och kärnor
i nutribullet® Select
eftersom de innehåller en
kemikalie som är känd för
att avge cyanid i kroppen
vid förtäring: äppelkärnor,
körsbärskärnor,
plommonkärnor,
persikokärnor och
aprikoskärnor. Fruktkärnor
kan också orsaka skador
på kannan.

		YTTERLIGARE
INSTRUKTIONER FÖR
KORREKT ANVÄNDNING
•		Placera inte någon
av nutribullet®
Select-delarna i en
mikrovågsugn, ugn eller
gryta på spisen och lägg
dem inte i kokande vatten
eftersom detta kan leda
till att tillbehöret skadas.
•		FÖR ATT UNDVIKA
LÄCKAGE FÅR
BLANDNINGSKÄRLET
INTE FYLLAS FÖR
MYCKET! Kannan är
märkt med två MAXlinjer: en för fasta
ingredienser (den
övre linjen) och en för
flytande ingredienser
(den nedre linjen). Dina
nutribullet®-koppar är
också märkta med en
MAX-linje. När du fyller
blandningskärlen ska du
se till att dina ingredienser
inte överskrider respektive
MAX-linjer. Om du
överskrider de angivna
MAX-linjerna kan det leda
till läckage och till farlig
trycksättning.
• Blandningskärlen
och de lätt vridbara
extraktorbladen är

specifika för den
exakta modellen av
nutribullet® Select som
du har. En användning
av inkompatibla delar
(delar från andra
modeller) kan leda
till skador på din
nutribullet® Select eller
skapa säkerhetsrisker.
Vid beställning av
reservdelar (nutribullet®
koppar, kanna, Easytwist extraktorblad) på
nutribullet.com eller
via kundtjänsten, ange
maskinmodellen för
att garantera att du
tar emot delar som är
kompatibla med din
apparat.
•		Kontrollera regelbundet
alla delar på din
nutribullet® Select
avseende skador eller
slitage som kan försämra
funktionen eller utgöra
en elektrisk fara. Se
till att nätsladden och
kontakten är oskadade.
Avbryt användningen och
byt ut blandningskärlen
om du upptäcker
sprickor, grumlighet
eller skador på plasten.
Se till att bladen roterar
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fritt och att strukturen
inte är skadad. Se till att
motorbasen är fri och
ren. Följ det underhåll
som rekommenderas
i bruksanvisningen
och använd aldrig din
nutribullet® Select med
skadade delar. Om din
nutribullet® fungerar
dåligt på något sätt ska
du omedelbart avbryta
användningen och
kontakta kundtjänsten.
Du kan köpa nya
nutribullet® koppar,
kannor och Easytwist extraktorblad på
nutribullet.com eller
genom att kontakta
kundtjänsten.

Behåll de här
instruktionerna!

Om du har kommentarer,
frågor eller problem, gå till
nutribullet.com.
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Säkerhetsguide
Montering och användning av kannan.
Montering och användning av nutribullet®-kopp

Hur du rengör nutribullet®
Hur den förvaras

Reservdelar

Tack för att du köpte nutribullet®. Select.
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Vad som ingår

motorbas

900 ml kanna

kannlock med
ventilerat lock

700 ml
kopp med
handtag

easy-twist
extraktorblad

to-go-lock

tamper
16

Monteringsguide
ventilerat lock
kannlock

easy-pour pip
tamper

nutribullet®kopp

kanna

easy-twist
extraktorblad

motorbas

blandarens
kontrollpanel
sugkopp
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Komma igång

• 		 Se till att basen är kopplad för
användning.
• Försök INTE använda kannan på
apparaten utan att sätta på kannans
lock och den ventilerade lockkåpan.
• Kör aldrig apparaten när den är tom.
• Apparatens tillbehör är inte avsedda
att användas i mikrovågsugnen
eftersom det kan skada tillbehören.
• Lämna aldrig apparaten obevakad
när den används.

Var extra försiktig när du
blandar varma vätskor i
kannan.
VARNING!

KOM IHÅG DESSA VIKTIGA
SKYDDSÅTGÄRDER NÄR DU
ANVÄNDER APPARATEN:

VARNING!

Blanda aldrig varma
ingredienser vid användning
av tillslutna nutribullet®koppar.

Ånga och stänk kan komma ut
genom den ventilerade lockkåpan,
vilket kan orsaka skållning och/eller
brännskador. Blanda ALDRIG varma
vätskor i kannan utan att kannans
lock och den ventilerade lockkåpan är
fastsatta. Den ventilerade lockkåpan
skapar en ventilation så att ånga och
tryck kan släppas ut, samtidigt som
det skyddar mot överdrivet stänk.
Blanda ALDRIG varma vätskor i
dina nutribullet-koppar eller i något
annat förseglat kärl.
När du blandar varma vätskor
ska vätska och fasta ingredienser
fyllas på under MAX-linjerna i
kannan. Fäst kannans lock med den
ventilerade lockkåpan installerad.
Tryck på ikonen POWER och börja
sedan att blanda i läget LOW.
Öka hastigheten vid behov när
ingredienserna är integrerade och
blandningen är jämn (inget stänk).

Uppvärmda ingredienser kan
trycksätta tillslutna behållare när de
rörs om och våldsamt stöta ut hett
innehåll när de öppnas. Börja alltid
blandningen med ingredienser och
vätskor i rumstemperatur eller kylda
(21 °C/70 °F eller kallare).

Montering och användning av kannan
1
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Läs igenom alla varningsoch försiktighetsföreskrifter
i avsnittet Viktiga
skyddsåtgärder (s. 2-12)
och på föregående sida innan
du går vidare till steg 2.

2

Placera motorbasen på en
ren, torr, jämn yta som en
bänk eller ett bord.

3

5
Placera kannans lock med
den ventilerade lockkåpan
monterad på kannan och
se till att den är i linje med
handtaget.

Vrid Easy-twist
extraktorbladet på basen
av kannan och se till att
delarna är rätt inställda och
ordentligt fastsatta.

6

4
Placera kannan på en
ren, torr, jämn yta som en
bänk eller ett bord. Tillsätt
ingredienser i kannan och
se till att de inte överskrider
MAX-linjen.
Obs! Blandningskannan är märkt
med två MAX-linjer: en för fasta
ingredienser (den övre linjen) och
en för vätskor (den nedre linjen).
När du fyller blandaren ska du
se till att dina ingredienser inte
överskrider respektive MAX-linjer.

Placera kannan på
motorbasen och vrid
försiktigt medurs så att den
låses på plats. När du hör
ett klick är den låst och redo
att blanda.
Obs! Om du är vänsterhänt ska du
placera handtaget mot mitten av
blandarens kontrollpanel och vrida
det medurs.
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7
Koppla nätsladden till
ett eluttag och tryck på
POWER för att sätta på
blandaren.

9

8
För att börja blanda väljer
du en hastighet eller
EXTRACT-programmet på
blandarens kontrollpanel.
Detta program stängs av
automatiskt. Knapparna
tänds under användningen.
Obs! Gå till diagrammet över
blandarens kontrollpanel på sida
24 för hastigheter.
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Om ingredienser sitter
fast på sidan av kannan,
tryck på POWER för att
stoppa apparaten och
vänta tills bladet slutar
att rotera. Ta sedan bort
locket på kannan och
använd tampern för att
lossa ingredienserna. När
du är klar sätter du tillbaka
locket och fortsätter att
blanda. Om ingredienserna
fortfarande sitter fast kan
du tillsätta mer vätska.

Obs! Om du måste lägga
till ytterligare ingredienser
under blandningen, ändra
inställningen till LOW och ta
bort den ventilerade lockkåpan
från kannans lock och låt locket
sitta kvar. Tillsätt ingredienser
genom hålet ovanpå locket,
följt av tampern om det behövs.
Sätt tillbaka den ventilerade
lockkåpan och öka sedan till
önskad hastighet. Försök INTE
att lägga till något genom
ventilationshålet under blandning
av varma ingredienser.

10
När du har uppnått önskad
konsistens pausa/stoppa
apparaten genom att
trycka på POWER eller
hastigheten som du valt
och vänta tills bladen slutar
rotera. Apparaten ställs i
viloläge. Knappen POWER
förblir tänd.
VARNING: Blad är vassa. Placera
aldrig händerna i kannan.

11

FÖRSIKTIGHET: Använd inte
andra redskap eller apparater
än tampern för att trycka
ingredienser mot bladet.
Tampern är speciellt utformad
för att inte komma i kontakt med
bladet. Spatlar, skedar och andra
verktyg är tillräckligt långa för
att nå bladet, vilket kan leda till
skador på maskinen, skador på
egendom och eventuell skada.

Tryck på POWER för
att stänga av apparaten
fullständigt.

12
Vrid kannan moturs och lyft
av den från motorbasen.
Häll upp och smaklig måltid!
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1

2

VARNING!

Montering och användning av nutribullet®-kopp
Läs igenom alla varningsoch försiktighetsföreskrifter
i avsnittet Viktiga skyddsåtgärder (s. 2-12) innan
du går vidare till steg 2.

Easy-twist extraktorbladet
försiktigt eftersom bladen är
vassa.
Lämna aldrig apparaten
obevakad när den används.
BLANDA ALDRIG VARMA
INGREDIENSER, eftersom
det kan orsaka överdriven
tryckuppbyggnad, vilket kan
leda till risk för person- och/
eller egendomsskador.

Placera motorbasen på en
ren, torr, jämn yta som en
bänk eller ett bord.

5
3

Koppla nätsladden till
ett eluttag och tryck på
POWER för att sätta på
blandaren.

Lägg ingredienser i nutribullet®-koppen.
Obs! Fyll inte på för mycket! För att
undvika läckage får du inte fylla på

6
4
ingredienser utöver MAX-linjen.
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Vrid Easy-twist extraktorbladet på koppen tills det är väl
tillslutet.

9

Tryck på POWER för
att stänga av apparaten
fullständigt.

7
Vänd koppen upp och ner
och placera den på motorbasen, vrid försiktigt koppen
medurs för att låsa fast den
i motorbasen.

10
När du har uppnått önskad
konsistens pausa/stoppa
apparaten genom att trycka
på POWER eller hastigheten som du valt och vänta tills
bladen slutar rotera. Apparaten ställs i viloläge. Knappen

8
För att börja blanda väljer
du en hastighet eller EXTRACT-programmet på
blandarens kontrollpanel.
Programmet stängs av automatiskt. Knapparna lyser
under användning.
Obs! Gå till diagrammet över blandarens kontrollpanel på sida 24 för
hastigheter.

FÖRSIKTIGHET
Ta inte bort Easy-twist
extraktorbladet från nutribullet®koppen förrän blandningen har
slutat helt och hållet. Använd inte
Easy-twist extraktorbladet som
ett förvaringslock för din kopp.
Vissa livsmedel kan innehålla
aktiva ingredienser eller
frigöra gaser som expanderar
om de lämnas i en förseglad
behållare, vilket leder till en
överdriven tryckuppbyggnad
som kan utgöra en risk för skada.
Använd plastfolie eller folie för
att försegla behållaren när du
förvarar innehållet i koppen.
Rikta alltid innehållet bort från
kroppen när du öppnar den.
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Blandarens kontrollpanel
EXTRACT

LOW
LOW

EXTRACT

PULSE

HIGH
HIGH

EXTRACT
PULSE
LOW

HIGH

EXTRACT
PULSE

LOW
LOW

EXTRACT

PULSE

HIGH
HIGH

SÄTTA PÅ/STÄNGA AV

Strömbrytaren aktiverar
apparatens huvudström. När
du trycker på knappen tänds
den för att visa att motorn
är påslagen och de andra
funktionerna kan användas.
Stäng alltid av huvudströmmen
och dra ut kontakten när
maskinen inte används.

EXTRACT
PULSE
LOW

HIGH

LÅG HASTIGHET

EXTRACT
PULSE

LOW
LOW

EXTRACT

PULSE

HIGH
HIGH

Används för att blanda tunn
smet, såser, marinader, göra
äggröra, bearbeta kokta
livsmedel och okokta frukter.

EXTRACT
PULSE
LOW

HIGH

EXTRACT
PULSE

LOW
LOW

EXTRACT

PULSE

HIGH
HIGH

HÖG HASTIGHET

Används för att göra tjocka
blandningar flytande

EXTRACT
PULSE
LOW

HIGH

EXTRACT
PULSE

LOW
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LOW

EXTRACT

PULSE
EXTRACT

HIGH
HIGH

och blanda frysta frukter och
grönsaker.

EXTRACT
EXTRACT
LOW

LOW
VARNING!

HIGH
HIGH

BLANDA ALDRIG VARMA INGREDIENSER I EN TILLSLUTEN nutribullet®-KOPP
PULSE överdriven tryckuppbyggnad, vilket kan leda till risk för personDetta kan orsaka
PULSE
eller egendomsskador. Varma ingredienser får endast blandas i kannan med
hjälp av lämpliga skyddsåtgärder.

EXTRACT-PROGRAMMET

EXTRACT
EXTRACT
LOW
LOW

HIGH
HIGH
PULSE
PULSE

PULS

EXTRACT
EXTRACT
LOW
LOW

Används för att bryta ner
frukt, grönsaker och is till
näringsrika smoothies. Den
här knappen aktiverar en cykel
som stängs av automatiskt.

HIGH
HIGH

Används för att kontrollera
hackningen och bearbetningen.

PULSE
PULSE

VARNING: ANVÄND INTE detta
läge för varma ingredienser!

Hur du använder blandarens kontrollpanel
EXTRACT

LÅG ELLERLOW
HÖG

HIGH

Välj en hastighet och tryck en
gång för att slåPULSE
på blandaren.
Knappen tänds. Tryck en gång
till på knappen för att pausa/
stoppa apparaten — knappen
tänds — eller tryck på POWER
EXTRACT knappen
. I viloläget förblir
POWER tänd. För att stänga
av fullständigt
efter en
paus,
LOW
HIGH
tryck på POWER och dra ur
apparatens kontakt.
PULSE
Obs! Hastigheterna fortsätter fram till
paus/stopp om du använder en kanna.
Om du använder nutribullet®-koppar
stängs hastigheterna av automatiskt
efter 60 sekunder.

EXTRACT-PROGRAMMET

Tryck på knappen EXTRACT
och nutribullet® Select gör
jobbet. Detta program stannar
automatiskt vid slutet av cykeln.
För att pausa eller stoppa
blandaren, tryck på EXTRACT
igen eller på POWER .
PULS

Tryck och släpp knappen PULSE
för att hacka ingredienser. Om
du håller ner knappen fortsätter
den att gå tills du släpper den.
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Skötsel och underhåll
nutribullet® Select är lätt att rengöra. Kannan är diskmaskinsäker medan
koppar och To-go lock kan diskas i den ÖVRE DISKKORGEN. Easy-twist
extraktorblad och motorbas kan snabbt tvättas för hand med tvål och
vatten. Läs vidare för mer information om de bästa metoderna.

Hur du rengör
nutribullet®:
Följ nedanstående rengöringsinstruktioner före första
användningen och efter varje
användning.
STEG 1: Det viktigaste av allt —
STÄNG ALLTID AV APPARATEN
och DRA UR motorbasens kontakt från eluttaget när den inte
används. Försök inte hantera
apparaten förrän alla delar har
slutat röra sig! Detta gäller även
under montering och demontering, när du byter tillbehör
under rengöring och när du
lämnar maskinen obevakad.
STEG 2: Lossa nutribullet®-kop-

pen/Easy-twist extraktorblad
eller kannan från motorbasen.
STEG 3: Rengör de enskilda
delarna (motorbas, Easy-twist
extraktorblad, nutribullet®
koppar eller kanna) enligt
instruktionerna i detta avsnitt.
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MOTORBAS:

• För att undvika risk för
skada försök ALDRIG att
rengöra aktiveringssystemet
på motorbasen medan
nutribullet® Select är
kopplad.
• Försök inte att ta bort delar
från motorbasen.
• Använd en svamp eller
disktrasa fuktad med varmt
tvålvatten för att torka av
motorbasen tills den är ren.
• Du kan använda en liten
borste för att skrubba
aktiveringssystemets område
för att hålla det rent.
• För att rengöra rester efter
läckage från motorbasen
använd en fuktig svamp och
varmt vatten för att torka av.
VARNING: Lägg aldrig
motorbasen i vatten.

EASY-TWIST
EXTRAKTORBLAD:

nutribullet®-KOPPAR OCH
TO-GO-LOCK:

• Blad är vassa! Hantera Easytwist extraktorblad försiktigt
under rengöring! Det är
bäst att rengöra bladen
omedelbart efter användning
för att minska bildning av
rester . Om matrester sitter
fast ska du använda en liten
borste eller svamp för att
lossa dem.

Dessa artiklar är
diskmaskinssäkra i ÖVRE
DISKKORG. Vi rekommenderar
att du sköljer och borstar snabbt
dem med en diskborste för att
ta bort återstående rester innan
du lägger dem i diskmaskinen.
Använd ALDRIG saneringscykeln
för att diska koppar eftersom det
kan deformera plasten.

• Ta inte bort några delar av
Easy-twist extraktorbladet.
Detta kan leda till
permanenta skador på
bladet vilket leder till läckage
när du blandar. Om Easytwist extraktorblad med tiden
lossnar eller skadas kan du
beställa ett nytt extraktorblad
på nutribullet.com eller
kontakta kundtjänst.
• Torka av Easy-twist
extraktorbladet noggrant
efter varje användning.
• Kontrollera regelbundet
bladets undersida för att se
om den är sprucken eller
trasig. Byt ut Easy-twist
extraktorblad omedelbart
om den är skadad för
att förhindra eventuell
personskada.

nutribullet® KANNA:

• Kannan är diskmaskinsäker.
Vi rekommenderar att du
sköljer och borstar snabbt
dem med en diskborste
för att ta bort återstående
rester innan du lägger dem
i diskmaskinen. Använd
ALDRIG saneringscykeln för
att diska kannan eftersom
det kan deformera plasten.
• Handtvätta kannan med
vatten och tvål om du
föredrar det. Ingredienser
som sitter fast kan kräva
extra skrubbning med en
diskborste eller svamp.
• Kontrollera regelbundet kannans struktur och gängor avseende krackelering, sprickor eller
brott. Byt ut den omedelbart om
den är skadad för att förhindra
eventuell personskada.
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• ANVÄND ALDRIG KANNAN
OM DEN INTE ÄR RIKTIGT
ANPASSAD MED BLADET.
Om du gör det kan det
leda till att kannan och
motorbasen separeras,
vilket kan exponera
bladaggregatet och orsaka
allvarlig personskada.
TAMPER

• Handtvätta alltid tampern
med vatten och tvål.
Ingredienser som sitter fast
kan kräva extra skrubbning
med en diskborste eller
svamp.
BORTTAGNING AV ENVISA FLÄCKAR:

Om ingredienser fastnar i
nutribullet®-kopparna, på
Easy-twist extraktorbladen
eller kannan har vi en enkel
lösning för rengöring: Fyll kärlet
med ljummet (21 °C/70 °F eller
mindre) vatten till MAX-linjen och

tillsätt 1-2 droppar diskmedel.
För koppar, vrid på Easy-twist
extraktorblad och blanda på
motorbasen i 20-30 sekunder.
För kannan, sätt på locket och
blanda på motorbasen under
samma tid, 20-30 sekunder.
Detta bör lossa resterna
tillräckligt så att de kan skrubbas
bort med tvål och vatten.

Hur den förvaras:
Förvara nutribullet® Select
upprätt med kannans lock
fäst på ovansidan. Lägg inget
ovanpå kannans lock. Förvara
återstående delar på ett säkert
ställe där de inte skadas och
inte kan orsaka skada.
		 VARNING: Förvara ALDRIG
Easy-twist extraktorblad
på motorbasen medan en
nutribullet® kopp eller kanna
kopplad eftersom bara blad
utgör en allvarlig risk för skärsår.

Reservdelar
För att beställa ytterligare delar och tillbehör, besök vår webbplats
nutribullet.com eller kontakta gärna vår kundtjänst.
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SV/ Förklaring av märkningar
SV/ Denna märkning visar att produkten inte får
skaffas bort tillsammans med annat hushållsavfall i
hela EU. För att förhindra eventuella miljöskador eller
skador på människors hälsa till följd av okontrollerad
avfallshantering bör du återvinna produkten på ett
ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning
av materialresurser. Om du vill lämna tillbaka
din begagnade enhet, använd återvinnings- och
insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där
produkten köptes. De kan ta emot produkten för en
miljösäker återvinning.
SV/ Den här produkten överensstämmer med den
europeiska förordningen nr 1935/2004 om material och
produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Alla rättigheter förbehållna.
Logon nutribullet och nutribullet är varumärken som tillhör CapBran Holdings, LLC
registrerade i U.S.A. och över hela världen.
Den här apparatens klassificering på 1 000 watt uppnåddes genom att använda koppen
på 900 ml med bladhållare och 100 g nötkött med senor vid maxhastighet i 15 sekunder.
Illustrationer kan skilja sig från den aktuella produkten. Vi strävar ständigt efter att
förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna som finns i detta dokument
ändras utan föregående meddelande.
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