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Kasutusjuhend

on selleks juhendatud
või nad kasutavad
seadet järelevalve
all ja nad mõistavad
seadme kasutamisega
kaasnevaid ohte.

MIS TAHES ELEKTRISEADME KASUTAMISEL TULEB ALATI
JÄRGIDA PÕHILISI ETTEVAATUSABINÕUSID, SEALHULGAS
JÄRGMISI:

!

Hoidke need juhised edaspidiseks alles!

AINULT KODUSEKS KASUTAMISEKS

ÜLDINE OHUTUSTEAVE
• Lapsed ei tohi seadet
kasutada.
Hoidke seade ja
selle juhe lastele
kättesaamatus kohas.
Lapsed ei tohi seadmega
mängida.
• ÄRGE KUNAGI JÄTKE
NUTRIBULLET®-IT
KASUTAMISE AJAL
JÄRELEVALVETA.
• ÄRGE KASUTAGE ÕUES.
• EEMALDAGE
NUTRIBULLET® ALATI
VOOLUVÕRGUST, KUI TE
SEDA EI KASUTA.
• Ühendage seade
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alati vooluvõrgust
lahti, kui see jäetakse
järelevalveta ning
enne kokkupanekut,
lahtivõtmist või
puhastamist.
• Enne tarvikute
vahetamist või kasutusel
olevatele liikuvatele
osadele lähenemist,
lülitage seade
välja ja eemaldage
vooluvõrgust.
• Seadet võivad
kasutada isikud,
kellel on vähesemad
füüsilised, sensoorsed
või vaimsed võimed,
või kellel puuduvad
varasemad teadmised
ja kogemused, kui neid

• Ärge kasutage
seadet muul kui
ettenähtud otstarbel.
Vale kasutamine
võib põhjustada
kehavigastusi.

KUUMUS JA RÕHK
Vigastuste vältimiseks
ärge kunagi segage
kuumi ega gaseeritud
koostisosi suletud
nutribullet®-i tassis!
HOIATUS!

Hoiatus! Tõsiste vigastuste ohu vältimiseks lugege enne
nutribullet® -i kasutamist hoolikalt läbi kõik juhised.
Mis tahes elektriseadme kasutamisel tuleb alati järgida
põhilisi ohutusnõudeid, sealhulgas järgmist olulist teavet.

Kuumutatud
koostisosade segamisel
võib suletud anumas
tekkida rõhk ja
avamisel võib kuum
sisu välja pursata.
Alustage segamist alati
toatemperatuuril või
jahutatud koostisosade
ja vedelikega (21 °C või
jahedam).
Ärge kunagi segage
toitu pidevalt kauem
kui see on vajalik –
harilikult vähem kui
1 minut.

HOIATUS!

Olulised kaitsemeetmed

Ärge kunagi
segage gaseeritud
vedelikke ega
kihisevaid koostisosi
(nt söögisoodat,
küpsetuspulbrit, pärmi
jne). Vabanenud
gaaside rõhk võib
põhjustada suletud
nutribullet®-i tassi
lõhkemise, mis võib
lõppeda vigastuste ja/
või varalise kahjuga.
Teraga hõõrdumine
pikaajalisest töötamisest
võib koostisosi
kuumutada ja tekitada
suletud anumas
siserõhu. Selle rõhu
tõttu võivad tass ja tera
eralduda või segatav
sisu välja purskuda,
põhjustades võimalikke
kehavigastusi ja/
või varalist kahju. Kui
suletud nutribullet®-i
tassid on katsudes
soojad, lülitage seade
välja ja laske anumal
vähemalt 15 minutit
jahtuda. Laske sisul
settida, enne kui tassi
aeglaselt mootorialuselt
eemaldate. nutribullet®-i
tass peab olema
suunatud näost ja
kehast eemale. Keerake
aeglaselt tera lahti, et
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PÖÖRLEVATE
VÄLJATÕMBETERADE
HÕÕRDUMINE SEGAMISEL
VÕIB PÕHJUSTADA
KOOSTISAINETE
KUUMUTAMIST JA
TEKITADA SULETUD TASSIS
SISERÕHKU, KUI SELLEL
LASTAKSE TÖÖTADA
KAUEM KUI MINUT. KUI
TASS ON KATSUDES
SOE, LASKE SELLEL ENNE
ETTEVAATLIKKU AVAMIST
TÄIELIKULT MAHA JAHTUDA
JA HOIDKE VIGASTUSTE
VÄLTIMISEKS KEHAST
EEMALE.

• Pärast segamist laske
sisul settida ja vabastage
protsessi käigus tekkinud
rõhk, keerates anuma
aeglaselt terakoostult
lahti. Suunake anum
endast eemale, juhuks
kui sinna on kogunenud
rõhk.
• Kui peate segama
kauem kui 1 minuti, siis
segage 1-minutiliste
intervallidega. Pärast
esimest ja iga järgmist
1-minutilist segamistsüklit
laske mootoril täielikult
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välja lülituda ja oodake
vähemalt 1 minut enne
uue tsükliga alustamist.
• Ärge segage rohkem
kui 3 järjestikuse
1-minutilise intervalliga
tsüklit, et vältida sisu
ülekuumenemist. Pärast
3. segamistsüklit laske
sisul 2–3 minutit settida, et
vältida ülekuumenemist ja
rõhu suurenemist.
• ÄRGE LASKE SEGUDEL
PIKKA AEGA SULETUD
ANUMAS SEISTA! Puuja köögiviljasuhkur võib
aja jooksul käärima
hakata, eraldades gaase
ja tekitades suletud
nutribullet®-i tassis rõhku.
Kui te ei kasuta oma
smuutit kohe, eemaldage
tera, katke anum kaane
või kilega ja jahutage.
Ärge kunagi hoidke segu
suletud nutribullet®-i
tassis külmkapist väljas või
pikema aja jooksul – sisu
läheb riknema ja käärima.
• Kui segistisse valatakse
kuum vedelik, tuleb olla
ettevaatlik, kuna see võib
äkilise aurumise tõttu
seadmest välja paiskuda.

SEGISTI TERAOHUTUS
Ärge kunagi hoidke tera
mootorialusel, ilma et
nutribullet®-i tass oleks
külge kinnitamata.
Paljastatud tera võib teid
vigastada.
HOIATUS!

jääkrõhk ettevaatlikult
vabastada.

TERAD ON TERAVAD!
KÄSITLEGE
ETTEVAATLIKULT. Olge
terade käsitsemisel
alati ettevaatlik.
Vigastuste vältimiseks
ärge käsitsege ega
puudutage tera serva.
Nõude tühjendamisel ja
puhastamisel tuleb olla
ettevaatlik.
VÄLTIGE KOKKUPUUDET
LIIKUVATE OSADEGA!
Hoidke toiduainete
segamisel käed ja
riistad terast eema,
et vähendada tõsiste
vigastuste ohtu.

•		Töötamise ajal lekete
tekkimise ja osade
võimaliku eraldumise
vältimiseks paigaldage
kinnitage tera korralikult
nutribullet®-i tassi külge
(kinnitage see käsitsi)
ja kontrollige lekete
suhtes, enne kui kinnitate
selle mootorialusele ja
nutribullet®-it kasutate.

• Kui olete nutribullet®-i
peatanud, oodake,
kuni mootor täielikult
seiskub ja seade lülitub
täielikult välja, enne kui
eemaldate tassi/tera
mootorialuse küljest.
Anuma eemaldamine
seadmest enne
täielikku väljalülitamist
võib kahjustada tera
haakeseadist või mootori
käiku.
ÄRGE MITTE KUNAGI
SEGAGE VEDELIKUTA,
SEST NII VÕITE KAHJUTADA
TERA JA MOOTORIT.
• nutribullet®-i tsükliline
tegevus cyclonic action®
nõuab smuutide ja
muude toitainerikaste
jookide valmistamisel
vedelike kasutamist.
nutribullet® ei ole
mõeldud kasutamiseks
jääpurustajana ega
ilma vedelikuta. Lisage
smuutisse alati vedelikku.
•		ÄRGE KASUTAGE tera
kuivade koostisosade,
näiteks teravilja, müsli
või kohvi jahvatamiseks,
kuna see võib kahjustada
mootorit ja tera.
• Soovitame tera vahetada
iga 6 kuu tagant
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• Teatud seadistused
võivad sisaldada
jahvatamistera. Seda
tera saab kasutada
ürtide, vürtside,
teravilja ja seemnete
jahvatamiseks.

ELEKTRIOHUTUS
HOIATUS!

		
Ärge

kasutage seda
toodet erinevates
elektritingimustes või
erinevate pistikutüüpide
korral. Ärge kasutage
ühtegi pistikuadapterit
ega pingemuundurit,
kuna need võivad
põhjustada lühise,
tulekahju, elektrilöögi,
kehavigastusi või toote
kahjustusi.

• Teie ohutuse huvides
ärge mingil viisil muutke
pistikut ega mootorialust.
See suurendab
vigastusohtu ja tühistab
toote garantii.
• Kolmanda osapoole
tarvikute, sealhulgas
konserveerimispurkide
kasutamine on keelatud
ning see võib põhjustada
tulekahju, elektrilöögi,
kehavigastusi või
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tootekahjustusi ning
kaotab garantii.
• Elektrilöögiohu
vältimiseks ärge kunagi
kastke segisti juhet,
pistikut ega mootorialust
vette või muudesse
elektrivoolu juhtivatesse
vedelikesse. Lõpetage
kasutamine, kui juhe,
pistik või mootorialus on
kahjustatud.
•		EEMALDAGE nutribullet®
alati vooluvõrgust, kui
seda ei kasutata ja
ENNE kokkupanekut,
lahtivõtmist, tarvikute
vahetamist või
puhastamist. Ärge
proovige nutribulletit
käsitseda enne, kui
kõik osad on lakanud
liikumast.
• Kontrollige perioodiliselt
kõiki nutribullet®-i osi
kahjustuste või kulumise
suhtes, sest need võivad
kahjustada seadme
nõuetekohast toimimist
ja põhjustada elektriohtu.
Veenduge, et toitejuhe ja
pistik poleks kahjustatud.
Lõpetage kasutamine ja
vahetage nutribullet®-i
tass välja, kui märkate
pragunemist, hägusust

või plasti kahjustumist.
Veenduge, et terad
pöörleksid vabalt ja
et tihend oleks oma
kohal ja kahjustusteta.
Veenduge, et
mootorialuse
lülitimehhanismid
oleksid takistusteta,
puhtad ja kergesti
vajutatavad. Järgige
selle kasutusjuhendi
hooldusjuhiseid
lehekülgedel
18–19. Ärge
kunagi kasutage
nutribullet®-it
kahjustatud osadega.
Kui nutribullet® mingil
põhjusel ei toimi,
katkestage kohe selle
kasutamine ja võtke
ühendust klienditoega.
• Ärge laske juhtmel
rippuda üle laua- või
tööpinna serva. Ärge
tõmmake, keerake ega
kahjustage toitejuhet.
Ärge laske juhtmel
minna vastu kuumi
pindu, sealhulgas pliiti.
• Kui mootor lakkab
töötamast, ühendage
mootorialus lahti ja
laske sellel vähemalt

tund aega jahtuda,
enne kui proovite
seadet uuesti kasutada.
nutribullet®-il on
sisemine termokaitse,
mis lülitab mootori
ülekuumenemise korral
välja. Termokaitse
lähtestatakse, kui
seade on vooluvõrgust
lahti ühendatud ja
termokaitse piisavalt
jahtunud.
• Kui toitejuhe on
kahjustatud, peab
tootja, tootja
klienditeenindus
või samaväärselt
kvalifitseeritud isik
selle ohu ennetamiseks
asendama.
		ETTEVAATUST!
Vältimaks termilise
väljalülituse tahtmatust
lähtestamisest
tulenevaid ohte, ei tohi
seda seadet toita välise
lülitusseadme kaudu,
näiteks taimeriga,
ega ühendada
vooluahelaga, mida
utiliit regulaarselt sisse
ja välja lülitab.

HOIATUS!

(sõltuvalt kasutusest) või
vastavalt vajadusele.
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VENTILATSIOON
HOIATUS!

		Tuleohu vältimiseks
peavad mootorialuses
olevad avad olema
tolmust puhtad ja
ebemetevabad ning
puuduma peavad
igasugused takistused,
kuna need on ette
nähtud ventilatsiooniks,
et tagada mootori
usaldusväärne töö
ülekuumenemise
vältimiseks. Ärge kunagi
asetage nutribullet®-it
tuleohtlike materjalide
peale, nagu ajalehed,
laudlinad, salvrätikud,
käterätikud, matid või
muud sarnased esemed.
•		ETTEVAATUST! Kasutage
nutribullet®-it alati
tasasel pinnal, jättes
mootorialuse alla ja
ümber vaba ruumi, et
tagada õhu õige ringlus.
Mootorialuse põhjas
olevad pilud on ette
nähtud ventilatsiooniks,
et tagada töökindlus
ja vältida mootori
ülekuumenemist.
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MIKROLAINEAHJU JA PLIIDI
KÜTTE OHUTUS
•		ÄRGE SEGAGE KUUMI
KOOSTISOSI! Pärast
toatemperatuuril või
jahedamate koostisosade
segamist (21 °C või
alla selle) pange
segu kuumutamiseks
suletavasse,
mikrolaineahjus
või pliidiplaadil
kasutamiseks sobivasse
anumasse või potti.
Küpsetatud koostisosade
sisetemperatuuri
kontrollimiseks kasutage
alati termomeetrit, sest
need võivad puudutades
tunduda jahedad, kuid
seest siiski kuumad.
• Ärge asetage nutribullet®
osi mikrolaineahju,
praeahju või pliidil
kasutatavasse potti ega
kastke keevasse vette,
kuna see võib tarvikut
kahjustada.
• Vältige nutribullet®-iga
järgmiste seemnete
segamist, kuna need
sisaldavad kemikaali,
mis teadaolevalt eraldab
allaneelamisel organismi
tsüaniidi: õunaseemneid,
kirsi-, ploomi-, virsiku-

ja aprikoosikivid.
Puuviljaseemned võivad
kahjustada tera ja tassi.
MEDITSIINILINE OHUTUS
• Selles kasutusjuhendis
sisalduv teave ei
ole mõeldud arsti
nõuande asendamiseks.
Konsulteerige tervise
ja toitumise küsimustes
alati oma arstiga.
LISAJUHISED ÕIGEKS
KASUTAMISEKS
• LEKETE VÄLTIMISEKS
ÄRGE TASSI ÜLETÄITKE!
Veenduge, et
koostisosad ja vedelik
ei ületaks MAX tähist.
nutribullet®-i tsükliline
tegevus cyclonic
action® nõuab tõhusaks
toimimiseks ruumi ja
MA -piiri ületamine võib
põhjustada lekkeid ning
tekitada ohtliku rõhu,
mis võib põhjustada
anuma ja terakoostu
eraldumise.
• Tass ja terad on
nutribullet®-i mudeli
jaoks spetsiifilised.
Kokkusobimatute
osade (teiste mudelite
osade) kasutamine
võib teie nutribullet®-

it kahjustada või seda
ohustada. Tasside
ja tera asendamisel,
lisatarvikute
tellimisel veebisaidilt
nutribullet.com ja
klienditeenindusse
pöördudes täpsustage
oma seadmega
ühilduvate osade mudel.
• Kontrollige perioodiliselt
kõiki nutribullet®-i
osi kahjustuste või
kulumise suhtes, sest
need võivad kahjustada
seadme nõuetekohast
toimimist ja põhjustada
elektriohtu. Veenduge, et
toitejuhe ja pistik poleks
kahjustatud. Lõpetage
kasutamine ja vahetage
segamisanumad
välja, kui avastate
pragunemist,
hägusust või muid
kahjustusi anumas,
anuma sakkidel
või mootorialuse
mehhanismil. Veenduge,
et terad pöörleksid
vabalt ja konstruktsioon
oleks kahjustamata.
Veenduge, et mootori
alus oleks takistusteta
ja puhas. Järgige
lehekülgedel 18 ja 19
soovitatud hooldust ning
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ärge kunagi kasutage
nutribullet®-it kahjustatud
osadega. Kui nutribullet®
mingil põhjusel ei
toimi, katkestage
kohe selle kasutamine
ja võtke ühendust
klienditoega. Saate
osta uusi nutribullet®-i
tasse ja terasid
veebisaidilt nutribullet.
com või võtta ühendust
klienditeenindusega.
SOOVITAME VAHETADA
TASSI IGA 6 KUU JÄREL.

!

Hoidke need
juhised
edaspidiseks
alles!

Kui teil on kommentaare,
küsimusi või muresid, minge
meie kodulehele nutribullet.
com.

®
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Kuidas nutribullet®-it puhastada
Asendusosad

tera

mootorialus

Täname, et ostsite toote nutribullet®
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nutribullet®-i tassi
kokkupanek ja
kasutamine 1
PIDAGE
NUTRIBULLET®-I
KASUTAMISEL
MEELES
JÄRGMISI OLULISI
KAITSEMEETMEID

Enne 2. sammuga
jätkamist vaadake läbi
kõik hoiatused jaotises
Olulised kaitsemeetmed (lk
2–10).

2

Asetage mootorialus
puhtale, kuivale ja tasasele
pinnale, näiteks tööpinnale
või lauale.
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5
Ühendage toitejuhe
vooluvõrku.

• Veenduge, et alus oleks
kasutamiseks ühendatud.

MÄRKUS! Sileda ja kreemja
tulemuse saamiseks ei tohiks
segamine kesta kauem kui 1 minut.

• Käsitsege terakoostu
ettevaatlikult, kuna terad on
väga teravad.
• Ärge kunagi käivitage
nutribullet®-it tühjalt.
• nutribullet®-i tarvikud ei
ole mõeldud kasutamiseks
mikrolaineahjus, kuna see
võib tarvikuid kahjustada.

3
Lisage koostisosad ja
vedelik nutribullet®-i tassi.

• Ärge kunagi jätke
nutribullet®-it kasutamise ajal
järelevalveta.

MÄRKUS! Ärge täitke üle! Lekke
vältimiseks lisage koostisosi ainult
MAX-tähiseni, mitte üle selle.

HOIATUS!

nutribullet®-i tassi
kasutamisel ärge kunagi
pange sinna kuumi
koostisosi.
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Kuumutatud koostisosade
segamisel võib suletud
anumas tekkida rõhk ja
avamisel võib kuum sisu välja
pursata. Alustage segamist
alati toatemperatuuril või
jahutatud koostisosade
ja vedelikega (21 °C või
jahedam).

Avage koost, lükates tassi
ettevaatlikult vastupäeva
ja keerates seda lahti.

6
Pöörake tass tagurpidi,
asetage see mootorialusele,
lükake ja keerake
ettevaatlikult.

4

ETTEVAATUST!
Ärge eemaldage tera nutribullet®-i
tassist enne, kui segamine on täielikult
lõppenud. Ärge kasutage tera tassi
hoiukaanena. Mõned toidud võivad
sisaldada toimeaineid või eraldada
gaase, mis suletud anumasse jättes
paisuvad, põhjustades rõhu liigse
tõusu ja tekitades vigastusohu. Kui
hoiate sisu tassis, kasutage selle
sulgemiseks kilet või fooliumit. Avamise
ajal suunake sisu alati kehast eemale.

Pange tera tassi külge ja
keerake, kuni see on tihedalt
suletud.
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Hooldus ja korrashoid
Järgige allolevaid
puhastusjuhiseid enne
esimest kasutamist ja p
rast iga kasutuskorda.
nutribullet®-i puhastamine
on lihtne. Lihtsalt pange kõik
osad (v.a mootorialus ja tera)

nutribullet -i
puhastamine
®

1. JUHIS

Kõige tähtsam – ALATI
EEMALDAGE mootorialus
VOOLUVÕRGUST, kui see
jäetakse järelevalveta, enne
kokkupanekut, lahtivõtmist,
tarvikute vahetamist, enne
kasutusel olevatele osadele
lähenemist või puhastamist.
Ärge proovige seadet käsitseda
enne, kui kõik osad on lakanud
liikumast!
2. JUHIS

Eemaldage tass ja terakoost
mootorialuse küljest.
3. JUHIS

Puhastage üksikuid osi
(mootorialus, terad,
nutribullet®-i tassid) järgmiselt.

MOOTORIALUS

• Enamasti ei saa mootorialus
mustaks, kuid kui te ei
jäta tera tihedalt tassi
külge, võib vedelik lekkida,
sattuda alusele ja jääda
aktiveerimisnuppude külge.
• Vigastusohu vältimiseks
ÄRGE KUNAGI kasutage
käsi või riistu valgete
mehhanismisakkide
puhastamiseks, kui
nutribullet® on vooluvõrku
ühendatud.
• Ärge eemaldage
mootorialuse sees olevaid
kummi- või plastkatteid.
• Kasutage sooja seebiveega
niisutatud käsna või
nõudepesulappi, et
mootorialus seest ja väljast
puhtaks pühkida.
• Pöörake erilist tähelepanu
mootorialuse sisemuses
olevatele valgetele
mehhanismisakkidele, et
eemaldada kleepuvad
tilkade ja lekete jäägid.
Vajadusel võite piirkonna
puhastamiseks kasutada
väikest harja.
	HOIATUS! Ärge kunagi kastke
mootorialust vette.
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TERA

• ÄRGE EEMALDAGE
TIHENDIT, kuna see
kahjustab jäädavalt tera ja
põhjustab lekke. Kui te pärast
ülaltoodud puhastamist
soovite teha täiendava
desinfitseerimise, võite
loputada 10% äädika/vee
lahuse või sidrunimahlaga.
Kui aja jooksul tuleb tihend
lahti või saab kahjustada,
saate tellida uue tera
veebisaidilt nutribullet.
com või võtta ühendust
klienditeenindusega.
• Kuivatage tera korralikult.
Kasulik on keerata tera
nõudepesumasinas külili,
veendumaks, et tera
mõlemad pooled kuivavad
täielikult.
NUTRIBULLET®-I TASSID JA
KAASAVÕTUKAANED

• Kõiki neid osi võib pesta
nõudepesumasina ÜLEMISEL
RESTIL. Soovitame neid
enne nõudepesumasinas
pesemist loputada ja neist
nõudepesuharjaga kiirelt üle
käia, et eemaldada kuivanud
jäägid. ÄRGE KUNAGI
kasutage tasside pesemiseks
desinfitseerimistsüklit, kuna
see võib plasti moonutada.

Kahjustuste korral vahetage
viivitamatult välja, et vältida
võimalikke kehavigastusi.
• Ärge kunagi kasutage
tassi, mille sakk on KATKI,
KAHJUSTATUD VÕI PUUDU,
sest see võib põhjustada
tassi ja mootorialuse
eraldumise ning tera
paljastada!
KANGEKAELNE MUSTUS

• Kui koostisosad nutribullet®-i
tassi sisse kuivavad, tehke
puhastus kiiresti, täites
tassi umbes 2/3 ulatuses
toatemperatuuril (21 °C või
alla selle) veega ja keeratest
tera kinni. Pange tass/
terakoost nutribullet®-i
mootorialusele umbes 20–30
sekundiks. See vabastab
kinni jäänud koostisosad
ning kerge nühkimise ja
loputamisega ongi tass jälle
puhas.

Asendusosad
Täiendavate osade ja tarvikute
tellimiseks külastage meie
veebisaiti nutribullet.com või
võtke ühendust klienditoega.

• Kontrollige regulaarselt
tassi küljel asuvat 3 sakki
(pragunemine, hägustumine,
purunemine või hõõrdumine).
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ET/ Sümbolite selgitus
ET/ See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi kogu
EL-is visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/
EL). Vältige kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest
tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste
tervisele. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada
materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist.
Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage kaasasolevaid
tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust
edasimüüjaga, kust toode osteti. Nad viivad selle toote
keskkonnaohutusse taaskasutusse.
ET/ Toode vastab EÜ määrusele nr 1935/2004 (toiduga
kokkupuuteks mõeldud materjalid ja kaubaartiklid).
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