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Uživatelská
příručka

Pozor! Abyste předešli riziku vážného zranění, pečlivě si
před použitím spotřebiče nutribullet® přečtěte všechny
pokyny. Při používání jakéhokoliv elektrického spotřebiče
je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření,
včetně následujících důležitých informací.

!

Tyto pokyny uschovejte!

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

VŠEOBECNÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI

• Dětem není dovoleno
používat tento spotřebič.
Spotřebič spolu s kabelem uchovávejte mimo
dosah dětí.
Dohlédněte, aby si se
spotřebičem nehrály děti.
• SPOTŘEBIČ NUTRIBULLET® NIKDY NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU,
POKUD JE V PROVOZU.
• NEPOUŽÍVEJTE VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ.
• POKUD PŘÍSTROJ
NUTRIBULLET® NEPOUŽÍVÁTE, VŽDY JEJ ODPOJTE ZE SÍTĚ.
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• Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, a také
před montáží, demontáží nebo čištěním, vždy jej
odpojte od napájení.
• Před výměnou příslušenství nebo pokud se
přiblížíte k součástem,
které se při používání
pohybují, vypněte spotřebič a odpojte jej.
• Spotřebiče mohou být
používány osobami
s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
osobami s nedostatkem
zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly

• Nepoužívejte tento
spotřebič k jinému než
určenému účelu. Při nesprávném použití může
dojít ke zranění osob.

TEPLOTNÍ A TLAKOVÁ
BEZPEČNOST
Abyste předešli zranění,
nikdy nemixujte horké
ingredience nebo ingredience sycené oxidem
uhličitým v uzavřené
nádobce nutribullet®!
VAROVÁNÍ!

PŘI POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLIV ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:

takové osoby poučeny
o používání spotřebiče
bezpečným způsobem
a porozuměly souvisejícím nebezpečím.

Zahřáté přísady mohou
při mixování natlakovat uzavřené nádoby
a při otevření může být
horký obsah prudce vymrštěn. Proces mixování vždy zahajte s ingrediencemi a tekutinami
o pokojové teplotě nebo
s chladnými ingrediencemi a tekutinami (21 °C
nebo chladnějšími).
Nikdy nepracujte nepřetržitě déle, než je
nutné k vytvoření receptury – zpravidla
méně než jednu minutu.

VAROVÁNÍ!

Důležité pokyny k bezpečnosti

Nikdy nemixujte tekutiny
sycené oxidem uhličitým
nebo šumivé ingredience (např. jedlou sodu,
prášek do pečiva, droždí
atd.). Tlak uvolňujících
se plynů může způsobit prasknutí uzavřené
nádobky nutribullet®,
což může vést ke zranění
nebo věcným škodám. Při
dlouhodobém provozu
může třením nožů docházet k zahřátí ingrediencí
a nárůstu vnitřního tlaku
v uzavřené nádobce.
Kvůli tomuto tlaku může
dojít k oddělení nádobky
a nože nebo vytrysknutí mixovaného obsahu
z nádobky a následnému zranění osob a/nebo
věcným škodám. Pokud
jsou uzavřené nádobky
nutribullet® na dotek teplé,
vypněte přístroj a nechte
nádobku po dobu patnácti nebo více minut vychladnout. Před pomalým
uvolněním nádobky ze
základny motoru nechte
obsah v nádobce usadit.
Nádobku nutribullet® nasměrujte od tváře a těla
a pomalu odšroubujte
extrakční nůž, čímž opatrně uvolníte zbytkový tlak.
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• Po skončení mixování nechte obsah usadit
a pomalým odšroubováním nádoby ze sestavy
nožů uvolněte případný
tlak, který se mohl nahromadit během procesu extrakce. Nádobu
nasměrujte směrem od
sebe pro případ, že je
natlakována.
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• Pokud potřebujete mixovat déle než jednu minutu, mixujte po jednominutových intervalech. Po
prvním a každém dalším
jednominutovém cyklu
mixování nechte základnu motoru zcela vypnout
a před spuštěním dalšího

cyklu počkejte alespoň
jednu minutu.
• Nemixujte déle než 3 po
sobě jdoucí jednominutové intervaly, aby nedošlo k přehřátí obsahu. Po
třetím cyklu extrahování
nechte obsah 2-3 minuty
ustálit, abyste zabránili
přehřátí a zvýšení tlaku.
• NENECHÁVEJTE NAMIXOVANÉ SMĚSI DLOUHO
STÁT V UZAVŘENÉ NÁDOBCE! Cukr v ovoci
a zelenině může časem
zkvasit, čímž se uvolňují
plyny, které v uzavřené
nádobce nutribullet® vedou k nárůstu tlaku. Nechcete-li smoothie ihned
zkonzumovat, odstraňte
nůž, nádobu zakryjte
víkem nebo plastovou fólií
a uložte do chladničky.
Nikdy neskladujte žádnou
směs v uzavřené nádobce
nutribullet® v nechlazeném stavu nebo po delší
dobu, protože obsah se
kazí a kvasí.
• Při nalévání horké tekutiny
do mixéru je třeba dbát
zvýšené opatrnosti, protože
může dojít k jejímu vystříknutí ze spotřebiče v důsledku náhlého zapaření.

BEZPEČNÁ PRÁCE S
EXTRAKČNÍM NOŽEM
Do základny motoru nikdy
nevkládejte extrakční nůž,
není-li k noži připojena
nádobka nutribullet®. O odkryté ostří byste se mohli
poranit.
VAROVÁNÍ!

V DŮSLEDKU TŘENÍ ROTUJÍCÍCH EXTRAKČNÍCH
NOŽŮ EXTRAKTORU PŘI
MIXOVÁNÍ MŮŽE DOJÍT
K ZAHŘÁTÍ INGREDIENCÍ
A NÁRŮSTU VNITŘNÍHO
TLAKU V UZAVŘENÉ NÁDOBCE, PONECHÁTE-LI
PŘÍSTROJ BĚŽET DÉLE NEŽ
JEDNU MINUTU. POKUD
JE NÁDOBKA NA DOTEK
TEPLÁ, NECHTE JI PŘED
OPATRNÝM OTEVŘENÍM
ZCELA VYCHLADNOUT
A NASMĚRUJTE JI SMĚREM
OD TĚLA, ABY NEDOŠLO KE
ZRANĚNÍ.

NOŽE JSOU OSTRÉ!
ZACHÁZEJTE S NIMI
OPATRNĚ. Při manipulaci
s jakýmkoli nožem buďte
opatrní. Abyste předešli
poranění, nedotýkejte se
okrajů nože ani s nožem
nijak nemanipulujte.
Při vyprazdňování nádobek a čištění je třeba
dbát zvýšené opatrnosti.
ZABRAŇTE KONTAKTU
S POHYBLIVÝMI SOUČÁSTMI! Během mixování potravin udržujte ruce
a náčiní mimo dosah
extrakčního nože, abyste snížili riziko vážného
poranění.

•		Abyste předešli úniku
a možnému oddělení
součástí během provozu,
řádně vyrovnejte a bezpečně připevněte (ručně
utáhněte) nůž k nádobce
nutribullet® a zkontrolujte, zda řádně těsní, než

jej nasadíte na základnu
motoru a začnete spotřebič nutribullet® používat.
•		Po zastavení přístroje
nutribullet® počkejte,
dokud se motor zcela
nezastaví a přístroj se
zcela nevypne, a teprve
poté vyjměte nádobku/
extraktor ze základny motoru. Při sejmutí
nádoby z jednotky ještě
před úplným vypnutím
může dojít k poškození spojovacího článku
extrakčního nože nebo
převodovky motoru.
NIKDY NEMIXUJTE BEZ
KAPALINY, PROTOŽE BY
MOHLO DOJÍT K POŠKOZENÍ EXTRAKČNÍHO NOŽE
NEBO MOTORU.
•		Při použití cyklónové
akce® spotřebiče nutribullet® je nutné při přípravě koktejlů a dalších
výživných produktů dodat
tekutiny. Spotřebič nutribullet® není určen k použití jako drtič ledu nebo
bez tekutin. Do koktejlu
vždy přidávejte tekutinu.
•		NEPOUŽÍVEJTE extrakční
nůž k mixování suchých
přísad, jako jsou zrna,
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•		Pro dosažení optimálního
výkonu doporučujeme
vyměnit extrakční nůž každých 6 měsíců (v závislosti na způsobu použití)
nebo podle potřeby.
•		Některé konfigurace
mohou obsahovat mlecí
nůž. Tento nůž lze použít
k mletí bylinek, koření, zrn
a semen.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ!

		
Nepoužívejte tento výro-

bek v místech s odlišnými
elektrickými specifikacemi
nebo typy zástrček. Nepoužívejte tento přístroj
s jakýmkoliv typem zástrčkového adaptéru nebo
zařízení pro převod napětí, protože by mohlo dojít
k elektrickému zkratu,
požáru, úrazu elektrickým
proudem, zranění osob
nebo poškození výrobku.

•		Z důvodu své vlastní bezpečnosti nijak neupravujte zástrčku ani základnu
motoru. Tím by se zvýšilo
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riziko poranění a došlo ke
ztrátě záruky na výrobek.
•		 Je zakázáno používat
přídavná zařízení třetích
stran, včetně zavařovacích sklenic, protože
by mohlo dojít k požáru,
úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo
poškození výrobku a při
jejich použití dojde ke
ztrátě záruky.
•		Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem,
nikdy neponořujte kabel,
zástrčku ani základnu
motoru mixéru do vody
nebo jiných kapalin vedoucích elektrický proud.
Přestaňte přístroj používat, pokud jsou kabel,
zástrčka nebo motor
poškozeny.
•		Vždy ODPOJTE spotřebič nutribullet®, když se
nepoužívá nebo PŘED
montáží, demontáží, výměnou příslušenství nebo
čištěním. Nepokoušejte
se se spotřebičem nutribullet manipulovat, dokud se všechny součásti
nepřestanou pohybovat.
•		Pravidelně kontrolujte
všechny součásti nutribullet®, zda nejsou poško-

zené nebo opotřebované,
což by mohlo narušit
správnou funkci nebo
představovat nebezpečí úrazu elektrickým
proudem. Ujistěte se, že
napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozeny.
Pokud zjistíte praskliny,
zákal nebo poškození
plastu, přestaňte nádobku nutribullet® používat
a vyměňte ji. Zkontrolujte, zda se lopatky volně
otáčejí a zda je těsnění
usazeno a nepoškozeno. Zkontrolujte, zda nic
nebrání chodu ovladačů
spínačů základny motoru,
zda jsou čisté a snadno
se stlačují. Postupujte
podle pokynů k údržbě
uvedených v této uživatelské příručce na stranách 18-19. Nikdy
nepoužívejte spotřebič
nutribullet® s poškozenými
součástmi. Pokud spotřebič nutribullet® jakýmkoliv
způsobem selže, okamžitě jej přestaňte používat
a kontaktujte zákaznický
servis.
•		Nedovolte, aby šňůra
visela přes okraj stolu
nebo pultu. Netahejte
za napájecí kabel ani
s ním nekruťte a za-

braňte jeho poškození.
Nedovolte, aby se kabel
dotýkal horkých povrchů
včetně sporáku.
•		Pokud motor přestane
fungovat, odpojte základnu motoru a nechte ji vychladnout po dobu jedné
hodiny, než se ji pokusíte
znovu použít. Váš spotřebič nutribullet® je vybaven
vnitřním tepelným jističem, který vypne motor,
když se přehřeje. Tepelný
jistič se resetuje, jakmile je
jednotka odpojena od sítě
a tepelný jistič dostatečně
vychladne.
•		Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být
vyměněn výrobcem, jeho
servisním zástupcem
nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se
předešlo rizikům.
VAROVÁNÍ!

obiloviny nebo káva, protože by mohlo dojít k poškození motoru a/nebo
extrakčního nože.

		UPOZORNĚNÍ: Aby se
předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným
resetováním tepelné
pojistky, nesmí být tento
spotřebič napájen přes
externí spínací zařízení,
například časový spínač,
ani nesmí být připojen
k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán
elektrickou sítí.
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VAROVÁNÍ!

VENTILACE
		Aby se předešlo nebezpečí požáru, neměly by
být otvory na spodní
straně základny motoru
zanesené prachem ani
žmolky a nikdy by neměly
být ucpané, protože jsou
určeny k větrání, aby se
zajistil spolehlivý provoz motoru a zabránilo
se jeho přehřátí. Nikdy
nepokládejte spotřebič
nutribullet® na hořlavé materiály, jako jsou
noviny, ubrusy, ubrousky,
utěrky, prostírání nebo
jiné podobné materiály.
•		POZOR! Spotřebič nutribullet® vždy používejte
na rovném povrchu,
přičemž pod základnou
motoru a kolem ní ponechte volný prostor pro
řádnou cirkulaci vzduchu.
Otvory na spodní straně
základny motoru slouží
k odvětrávání, aby byl
zajištěn spolehlivý provoz
a aby se zabránilo jeho
přehřátí.
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BEZPEČNOST S MIKROVLNÝMI TROUBAMI A SPORÁKY
•		NEMIXUJTE HORKÉ INGREDIENCE! Po
mixování ingrediencí
o pokojové teplotě nebo
chladnějších (21 °C nebo
méně) přeneste směs
do neuzavřené nádoby
vhodné do mikrovlnné
trouby nebo do hrnce
na varné desce, kde ji
lze ohřát. Teploměrem
vždy zkontrolujte vnitřní
teplotu vařených ingrediencí, které mohou být
na dotek chladné,
ale uvnitř jsou stále horké.
•		Žádnou ze součástí přístroje nutribullet® nevkládejte do mikrovlnné
trouby, trouby, hrnce na
sporáku ani neponořujte
do vroucí vody, protože
by mohlo dojít k poškození daného příslušenství.
•		V přístroji nutribullet® se
vyhněte mixování následujících semen a pecek,
protože obsahují chemické
látky, o kterých je známo,
že se při požití uvolňuje
do těla kyanid: jablečná

semena, pecky z třešní,
švestek, broskví a meruněk. Kvůli peckám z ovoce
se také může poškodit nůž
a nádobka.
ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST
• Informace uvedené
v této uživatelské příručce nenahrazují rady
lékaře. Zdravotní a výživové záležitosti vždy
konzultujte se svým
lékařem.
DOPLŇUJÍCÍ POKYNY PRO
SPRÁVNÉ POUŽITÍ
• ABY NEDOŠLO K ÚNIKU,
NEPŘEPLŇUJTE MIXOVACÍ NÁDOBKU! Ujistěte
se, že ingredience a tekutina nepřesahují rysku
MAX. Cyklónová akce®
nutribullet® vyžaduje
k účinné extrakci určitý
prostor, a překročení
rysky MAX tak může vést
k úniku a nebezpečnému nárůstu tlaku, kvůli
němuž dojde k oddělení
nádoby a sestavy nože.
•		Nádobka a extrakční
nože jsou specifické pro
konkrétní model spotřebiče nutribullet®. Při
použití nekompatibilních
dílů (dílů z jiných mode9

lů) může dojít k poškození
spotřebiče nutribullet®
nebo k ohrožení bezpečnosti. Při výměně nádobky nebo extrakčního nože
nebo při objednávání
dalšího příslušenství na
webu nutribullet.com
nebo při kontaktování
zákaznického servisu
uveďte model, se kterým
jsou díly kompatibilní.
•		Pravidelně kontrolujte
všechny součásti nutribullet®, zda nejsou poškozené nebo opotřebované, což by mohlo
narušit správnou funkci
nebo představovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se,
že napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozeny.
Pokud zjistíte praskliny,
zákal nebo jiné poškození mixovacích nádobek,
výstupků na nádobce
nebo výstupků na pohonu základny motoru,
přestaňte je používat
a vyměňte je. Ujistěte se,
že se lopatky volně otáčejí a že konstrukce není
poškozená. Ujistěte se, že
je základna motoru čistá
a bez překážek. Dodržujte údržbu doporučenou
10

na stranách 18 a 19 a nikdy nepoužívejte spotřebič nutribullet® s poškozenými součástmi. Pokud
spotřebič nutribullet®
jakýmkoliv způsobem selže, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte
zákaznický servis. Nové
nádobky nutribullet®
a extrakční nože můžete
zakoupit na webu nutribullet.com nebo kontaktovat zákaznický servis.
DOPORUČUJEME VYMĚNIT NÁDOBKU KAŽDÝCH
ŠEST MĚSÍCŮ.
®

!

Tyto pokyny
uschovejte!

nutribullet | nutribullet PRO

Pokud máte nějaké připomínky, dotazy nebo obavy, přejděte na web nutribullet.com.

11

12

13

Obsah
15

Průvodce montáží

16

Sestavení a používání nádobky nutribullet®

18

Péče a údržba
18
19

Průvodce montáží
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Sestavení a používání
nádobky nutribullet®
PŘI POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE NUTRIBULLET®
POSTUPUJTE PODLE
TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ:

1

Než přejdete ke kroku 2,
přečtěte si všechna varování
a upozornění v části Důležitá ochranná opatření
(str. 2-10).

2

Umístěte základnu motoru na
čistý, suchý a rovný povrch,
například na pult nebo stůl.
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5
Zapojte napájecí kabel
do elektrické zásuvky.

• 		 Ujistěte se, že je základna zapojena do sítě.
• Se snadno otočnou sestavou nožů
zacházejte opatrně, protože nože
jsou ostré.
• Spotřebič nutribullet® nikdy nespouštějte prázdný.
•

Příslušenství spotřebiče nutribullet® není určeno k použití
v mikrovlnné troubě, protože by
mohlo dojít k jeho poškození.

POZNÁMKA: Mixování by nemělo
trvat déle než jednu minutu, aby
byla výsledná konzistence hladká
a krémová.

3
Vložte ingredience do
nádobky nutribullet®.

• Nikdy nenechávejte spotřebič
nutribullet® během používání bez
dozoru.

POZNÁMKA: Nepřeplňujte! Aby nedošlo k úniku, nepřidávejte přísady
nad rysku MAX.

VAROVÁNÍ!

Nikdy nemixujte horké
ingredience při používání
nádobek nutribullet®.
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Zahřáté přísady mohou při mixování natlakovat uzavřené nádoby
a při otevření může být prudce
vymrštěn horký obsah. Proces
mixování vždy zahajte s ingrediencemi a tekutinami o pokojové
teplotě nebo s chladnými ingrediencemi a tekutinami (21 °C nebo
chladnějšími).

Sestavu odjistěte opatrným
zatlačením a odklopením
nádobky proti směru hodinových ručiček.

6
Otočte nádobku dnem vzhůru, nasaďte ji na základnu
motoru, opatrně zatlačte
a otočte.

4

POZOR
Nevyjímejte extrakční nůž z nádobky nutribullet®, dokud se mixér zcela
nezastaví. Nepoužívejte extrakční nůž
jako úložné víko pro nádobku. Některé
potraviny mohou obsahovat účinné
látky nebo uvolňovat plyny, které se
při ponechání v uzavřené nádobě
rozpínají, což může vést k nadměrnému
nárůstu tlaku, kvůli němuž může dojít ke
zranění. Při ukládání obsahu do nádobky použijte plastovou fólii nebo fólii pro
uzavření nádoby. Při otevírání nasměrujte obsah vždy směrem od těla.

Umístěte extrakční nůž na
nádobku a otáčejte jím, dokud nebude pevně uzavřen.
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Péče a údržba
Před prvním použitím a po
každém použití dodržujte níže
uvedené pokyny k čištění.
Čištění spotřebiče nutribullet®
je snadné, jednoduše umístěte
všechny součásti (kromě základny motoru a extrakčního nože)
na HORNÍ REGÁL myčky na nádobí nebo je umyjte ručně teplou
mýdlovou vodou a opláchněte.

Čištění spotřebiče
nutribullet®:
KROK 1: Nejdůležitější pokyn –

Před ponecháním bez dozoru,
montáží, demontáží, výměnou
příslušenství nebo přiblížením
se k dílům, které se při používání
nebo čištění pohybují, VŽDY ODPOJTE základnu motoru a vytáhněte ji ze zásuvky. Nepokoušejte
se se spotřebičem manipulovat,
dokud se všechny součásti nepřestanou pohybovat!
KROK 2: Vyjměte nádobku /
sestavu extrakčního nože ze
základny motoru.
KROK 3: Jednotlivé součásti (základnu motoru, extrakční nože,
nádobky nutribullet®) čistěte
následujícím způsobem:
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ZÁKLADNA MOTORU:

• Základna motoru se většinou
nešpiní, ale pokud extrakční
nůž pevně nenašroubujete na nádobku, může dojít
k úniku tekutin, které se dostanou do základny a ulpí na
tlačítkách aktivátoru.
• Aby se předešlo riziku zranění, NIKDY nečistěte bílé ovládací jazýčky rukama nebo
náčiním, dokud je spotřebič
nutribullet® zapojen do sítě.
• Neodstraňujte pryžové nebo
plastové vložky uvnitř základny motoru.
• Houbou nebo utěrkou na
nádobí navlhčenou v teplé
mýdlové vodě otřete vnitřní
i vnější stranu základny motoru, dokud nebude čistá.
• Zvláštní pozornost věnujte
výstupkům pohonu na vnitřní
straně základny motoru,
abyste uvolnili případné lepkavé nečistoty vzniklé z kapek
a rozlitých tekutin. V případě potřeby můžete místo
vydrhnout malým kartáčkem,
abyste jej řádně vyčistili.
VAROVÁNÍ: Základnu motoru
nikdy neponořujte do vody.

EXTRAKČNÍ NŮŽ:

• NEODSTRAŇUJTE TĚSNĚNÍ ,
protože by došlo k trvalému
poškození extrakčního nože
a spotřebič by nadále netěsnil. Pokud je po umytí, jak je
uvedeno výše, požadována
další dezinfekce, můžete
opláchnout 10% roztokem
octa a vody nebo citronovou
šťávou. Pokud se těsnění
časem uvolní nebo poškodí,
můžete si na webu nutribullet.com objednat nový
extrakční nůž nebo kontaktovat zákaznický servis.
• Extrakční nůž zcela vysušte.
Je užitečné otočit nůž v odkapávači na nádobí na bok, aby
byly OBĚ STRANY exktrakčního nože zcela vysušené.
NÁDOBKY NUTRIBULLET®
A VÍČKA PRO PŘENÁŠENÍ:

• Všechny tyto položky lze mýt
v myčce nádobí na HORNÍM
REGÁLU. Doporučujeme je
opláchnout a před mytím
v myčce na nádobí je rychle
vykartáčovat kartáčem na
nádobí, abyste odstranili
všechny zaschlé nečistoty.
NIKDY nepoužívejte dezinfekční cyklus k mytí nádobek,
protože by mohlo dojít k deformaci plastu.
• Pravidelně kontrolujte 3 výstupky na boku nádobky
(praskliny, trhliny, zlomení
nebo zaoblení). V případě

poškození je ihned vyměňte,
abyste zabránili možnému
zranění osob.
• NIKDY NEPOUŽÍVEJTE
NÁDOBKU S ROZBITÝMI, POŠKOZENÝMI NEBO
CHYBĚJÍCÍMI VÝSTUPKY,
PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT
K ODPOJENÍ NÁDOBKY A ZÁKLADNY MOTORU, ČÍMŽ BY
SE ODKRYLA SESTAVA NOŽŮ!
ODOLNÉ NEČISTOTY:

• Pokud ingredience v nádobě
nutribullet® zaschnou, usnadněte si čištění tím, že nádobku
naplníte vodou o pokojové teplotě (21 °C nebo méně) asi do
2/3 a našroubujete extrakční
nůž. Umístěte sestavu nádobky
a extrakčního nože na základnu motoru nutribullet® na dobu
asi 20-30 sekund. Tím se uvolní
přilepené ingredience a po
lehkém drhnutí a opláchnutí
bude vše hotovo.

Náhradní díly
Chcete-li si objednat další díly
a příslušenství, navštivte naše
webové stránky na adrese
nutribullet.com nebo se obraťte
na zákaznický servis.
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CZ/ Vysvětlení značek
CZ/ Toto označení znamená, že by tento výrobek neměl
být v celé EU likvidován společně s ostatním domácím
odpadem. Zabraňte možným ekologickým škodám nebo
poškození zdraví osob v důsledku nekontrolované likvidace
odpadu; zodpovědně odpad recyklujte, a podporujte
tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů.
Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte systému pro
zpětné vrácení a vyzvednutí nebo se obraťte na prodejce,
u kterého byl výrobek zakoupen. Prodejce může tento
výrobek odvézt k ekologické recyklaci.
CZ/ Tento výrobek je v souladu s evropským nařízením č.
1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk
s potravinami.
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