®

nutribullet | nutribullet PRO

Navodila za
uporabo

izkušnjami in znanjem, v
kolikor so pod nadzorom
ali so bile primerno
poučene o varni uporabi
aparata in se zavedajo
tveganj, ki so povezana z
uporabo.

PRI VSAKI UPORABI ELEKTRIČNIH NAPRAV MORATE
VEDNO UPOŠTEVATI OSNOVNE PREVIDNOSTNE UKREPE,
VKLJUČNO Z NASLEDNJIMI OPOZORILI.

!

Ta navodila shranite!

TA APARAT JE NAMENJEN IZKLJUČNO
ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU

SPLOŠNE
INFORMACIJE O
VARNOSTI
• Tega aparata ne smejo

uporabljati otroci. Aparat
in napajalni kabel hranite
izven dosega otrok.
Zagotovite, da bi se otroci
ne bodo igrali z aparatom

• NUTRIBULLET® NE
PUŠČAJTE BREZ NADZORA,
KO TA DELUJE.
• APARATA NE
UPORABLJAJTE NA
PROSTEM.
• KO NI V UPORABI,
NUTRIBULLET® VEDNO
IZKLOPITE IZ OMREŽNE
2

VTIČNICE.
• Napajalni kabel vedno
izklopite iz omrežne
vtičnice, ko aparat
pustite brez nadzora
ali pred razstavljanjem,
sestavljanjem ali
čiščenjem.
• Pred zamenjavo
pripomočkov ali
približanju gibljivim delom
aparat vedno izklopite
ter odklopite iz omrežne
vtičnice.
• Ta aparat lahko
uporabljajo osebe z
zmanjšanimi fizičnimi,
čutnimi ali psihičnimi
zmožnostmi ali s premalo

• Aparata ne uporabljajte
za drugačne namene kot
so predvideni. Nepravilna
uporaba je lahko vzrok za
osebne poškodbe.

TOPLOTA IN TLAK:
VARNOSTNI UKREPI
Da bi se izognili
morebitnim telesnim
poškodbam, ne mešajte
vročih ali gaziranih
sestavin v nepredušnem
®
kozarcu nutribullet !
OPOZORILO!

®
Opozorilo: Preden uporabite nutribullet pozorno
preberite vsa navodila, da se izognete tveganju
resnih poškodb. Ko se uporablja električno napravo, je
poleg najosnovnejših previdnostnih ukrepov potrebno
upoštevati naslednja opozorila.

Vroče sestavine lahko
povzročijo zvišanje tlaka
v nepredušnem kozarcu,
kar lahko povzroči
izmetavanje vsebine.
Mešajte trdne in tekoče
sestavine pri sobni
temperaturi ali ohlajene
(21°C ali nižje).
Aparat naj ne deluje
neprekinjeno dlje, kot
je potrebno za pripravo
recepta - na splošno
zadostuje manj kot

OPOZORILO!

Varnostna opozorila

minuta.
Nikoli ne mešajte
gaziranih tekočin ali
šumečih sestavin (npr.
natrijevega bikarbonata,
pecilnega praška, kvasa
itd.). Tlak sproščenih
plinov lahko povzroči
pok kozarca nutribullet®,
kar lahko povzroči
telesne poškodbe in/ali
materialno škodo. Trenje
rezil pri dolgotrajnem
delovanj lahko segreje
sestavine in zviša tlak v
notranjosti nepredušne
posode. Zvišanje tlaka
lahko povzroči, da se
kozarec loči od rezila ali
pa izhajanje vsebine,
kar lahko povzroči
telesne poškodbe in/
ali materialno škodo. Če
je kozarec nutribullet®
vroč na dotik, izklopite
aparat ter počakajte vsaj
petnajst minut, da se
posoda ohladi. Preden
kozarec nežno odstranite
s podnožja motorja,
počakajte, da se vsebina
usede. S kozarcem
nutribullet® obrnjenim
stran od obraza in telesa,
počasi odvijte ekstrakcijsko
rezilo, da odpravite
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ČE APARAT PUSTITE
DELOVATI VEČ KOT ENO
MINUTO, TRENJE, KI GA
MED MEŠANJEM USTVARIJO
EKSTRAKCIJSKA REZILA,
LAHKO SEGREJE SESTAVINE,
KAR POVZROČI ZVIŠANJE
TLAKA V NEPREDUŠNEM
KOZARCU. ČE JE KOZAREC
TOPEL NA DOTIK, PRED
ODPIRANJEM POČAKAJTE,
DA SE POVSEM OHLADI,
NATO GA PREVIDNO
ODPRITE IN GA PRI TEM
DRŽITE USMERJENEGA
STRAN OD TELESA, DA SE
IZOGNETE MOREBITNIM
POŠKODBAM.
• 	Po mešanju sestavin
pustite, da se vsebina
usede in odpravite
morebitno zvišanje tlaka,
tako da kozarec počasi
odvijete s sklopa rezil.
Posodo držite obrnjeno
stran od telesa, če je v njej
se vedno prisoten tlak.
• 	Če je treba mešati več
kot eno minuto, postopek
razdelite po več 1-minutnih
ciklov. Po vsakem ciklu
pustite, da se motor
povsem ustavi in počakajte
vsaj eno minuto, preden
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zaženete naslednji cikel.
• 	Da bi se izognili pregrevanju
sestavin, ne mešajte več
kot v 3 zaporednih ciklih po
1 minuto. Po tretjem ciklu
vsebino pustite mirovati
2-3 minute, da se izognete
pregrevanju ter povišanju
tlaka.
• SESEKLJANIH SESTAVIN
NE PUŠČAJTE DLJE ČASA
V ZAPRTI POSODI! Po
določenem času lahko
prične fermentirati sladkor,
ki ga vsebujejo sadje in
zelenjava, pri tem se sprošča
plin, kar povzroči zvišanje
tlaka v nepredušnem
kozarcu nutribullet®. Če
smutija ne porabite takoj,
odstranite rezilo, posodo
pokrijte s pokrovom ali
oprijemljivo folijo za živila
in ga postavite v hladilnik.
Smutija ne shranjujte
dlje časa v nepredušnem
kozarcu nutribullet® izven
hladilnika: zmes se lahko
pokvari in fermentira.
• 	Pri vlivanju vroče tekočine
v mešalnik bodite previdni:
zaradi nenadnega nastanka
pare bi se lahko razlila iz
aparata.

EKSTRAKCIJSKO
REZILO
Ekstrakcijskega
rezila ne puščajte na
motornem podnožju,
če ni privito na kozarec
nutribullet® . Izpostavljeno
rezilo predstavlja nevarnost
poškodb.
OPOZORILO!

morebiten preostali tlak.

REZILA SO OSTRA!
RAVNAJTE PREVIDNO. Pri
ravnanju z rezili bodite
previdni. Da bi se izognili
poškodbam, se ne dotikajte
in ne prijemajte robov rezil.
Bodite previdni pri
praznjenju posode za
mešanje in pri čiščenju.
IZOGIBAJTE SE STIKU Z
GIBAJOČIMI SE DELI! Da bi
zmanjšali tveganje resnih
telesnih poškodb, z rokami
in orodjem ne segajte k
rezilu, ko aparat deluje.

•		Da bi se izognili uhajanju
tekočine in možnosti
ločitve sestavnih delov
med delovanjem aparata,
je priporočljivo, da rezilo
poravnate in varno pritrdite
na kozarec nutribullet®
tako, da ga zategnete z
roko. Preverite morebitno
prisotnost puščanja,
preden kozarec pritrdite

na podnožje motorja in
zaženete aparat.
•		Ko nutribullet® prenehate
uporabljati, preden
odstranite sklop rezila/
kozarca s podnožja
motorja, izklopite aparat
in počakajte, da se
motor popolnoma ustavi.
Če posodo odstranite,
preden se motor
popolnoma ustavi, tvegate
poškodovanje nastavka
rezila ali prenosa motorja.
NE MEŠAJTE BREZ
TEKOČINE, KER S TEM
TVEGATE POŠKODOVANJE
EKSTRAKCIJSKEGA REZILA
ALI MOTORJA.
•		Za pripravo hranljivih
smutijev in napitkov,
tehnologija cyclonic
action®nutribullet®
zahteva uporabo tekočin.
nutribullet® ni primeren za
uporabo kot sekljalnik ledu
ali brez tekočin. Smutiju
vedno dodajte tekočino.
•		NE UPORABLJAJTE
ekstrakcijskega rezila za
mletje suhih sestavin, kot so
kava ali žitarice v zrnju ali
kosmičih: motor in rezilo se
lahko poškodujeta.
• Za najboljše rezultate
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•		Nekateri modeli so
opremljeni z rezilom
sekljalnika, ki se lahko
uporabi za sekljanje in
mletje zelišč, začimb, žitaric
in semen.

ELEKTRIČNA VARNOST
OPOZORILO!

		
Aparata ne priključujte

v električne napeljave
s specifikacijami ali
vtičnicami, ki so drugačne
od navedenih. Ne
uporabljajte adapterjev ali
pretvornikov napetosti, ki
bi lahko povzročili kratek
stik, požar, električni udar,
telesne poškodbe ali škodo
na aparatu.

•		Za vašo varnost, ne
spreminjajte vtiča ali
motornega podnožja. S tem
bi se povečalo tveganje
za telesne poškodbe in
razveljavila bi se garancija
za izdelek.
•		Uporaba dodatkov drugih
proizvajalcev, vključno s
kozarci za konzerviranje,
je prepovedana in poleg
razveljavitve garancije
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je lahko vzrok za požar,
električni udar, telesne
poškodbe ali škodo na
aparatu.
•		Da bi se izognili tveganju
električnega udara,
napajalnega kabla, vtiča
ali motornega podnožja
ne potapljajte v vodo ali
katero koli drugo električno
prevodno tekočino.
Aparata ne uporabljajte,
če so napajalni kabel,
vtič ali motorno podnožje
poškodovani.
•		VEDNO odklopite
nutribullet® iz
električne vtičnice, ko
ga ne uporabljate in
PRED sestavljanjem,
razstavljanjem, zamenjavo
pripomočkov ter čiščenjem.
Z nutribullet ne rokujte,
dokler se niso vsi deli
povsem ustavili.
•		Občasno preglejte vse
sestavne dele nutribullet®,
da odkrijete morebitne
poškodbe ali znake obrabe,
ki bi lahko ogrozili njegovo
delovanje ali predstavljali
električno nevarnost.
Prepričajte se, da kabel in
vtič nista poškodovana. Če
odkrijete razpoke, načetost,
motnost ali poškodbe

plastike, prekinite uporabo
in kozarec nutribullet®
zamenjajte. Prepričajte
se, da se rezila lahko
prosto vrtijo ter da je
tesnilo pravilno vstavljeno
ter nepoškodovano.
Prepričajte se, da
delovanje stikala na
motornem podstavku
ni ovirano, je čisto in
ga je mogoče z lahkoto
pritisniti. Sledite navodilom
za vzdrževanje na
straneh 18-19 tega
priročnika. nutribullet® ne
uporabljajte, če je kateri
od delov poškodovan. Če
iz kakršnega koli razloga
nutribullet® ne deluje
pravilno, ga takoj izklopite
in se obrnite na službo za
pomoč uporabnikom.
•		Ne pustite, da bi kabel
visel čez rob mize
ali delovne površine.
Napajalnega kabla ne
vlecite, ne zvijajte in ne
poškodujte. Ne dovolite, da
bi napajalni kabel prišel v
stik z vročimi površinami,
na primer s štedilnikom.

ponovno uporabite.
nutribullet® je opremljen
z notranjo toplotno
zaščito, ki zaustavi motor
v primeru pregrevanja.
Toplotna zaščita se izklopi,
ko aparat odklopite iz
vtičnice in počakate, da se
ohladi.
• 		V primeru poškodovanja
kabla, ga mora
nemudoma zamenjati
proizvajalec ali njegova
servisna služba
oziroma vsekakor
usposobljeno osebje, da
se tako izognete vsakemu
tveganju.
		
POZOR: za preprečitev
tveganj, povezanih z
nenamerno sprožitvijo
toplotne zaščite, se ta
aparat ne sme napajati
v povezavi z zunanjo
napravo za vklop in izklop,
kot je na primer časovnik,
niti ne sme biti priklopljen
v sistem, ki ga pogosto
vklaplja in izklaplja
dobavitelj električne
energije.

OPOZORILO!

priporočamo menjavo
rezila vsakih 6 mesecev
(glede na uporabo) ali po
potrebi.

•		Če motor preneha
delovati, odklopite vtič
in pustite, da se eno
uro ohlaja, preden ga
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VENTILACIJA
OPOZORILO!

		Za preprečitev tveganja
požara, morajo biti reže na
dnu motornega podnožja
brez prahu ali vlaken
in nikoli zamašene, saj
zagotavljajo potrebno
prezračevanje za zanesljivo
delovanje aparata in
preprečujejo pregrevanje
motorja. Ne namestiti
nutribullet® na vnetljive
materiale, kot so časopisi,
prti, prtički, kuhinjske
krpe, pogrinjki ali podobni
materiali.

•		POZOR! nutribullet®
vedno postavite na ravno
površino, tako da pod in
okoli podstavka motorja
pustite dovolj prostega
prostora, da omogočite
ustrezno kroženje zraka.
Reže na dnu motornega
podnožja zagotavljajo
potrebno prezračevanje
za zanesljivo delovanje
aparata in preprečujejo
pregrevanje motorja.
SEGREVANJE V
MIKROVALOVNI PEČICI ALI NA
ŠTEDILNIKU
•		NE MEŠAJTE VROČIH
SESTAVIN! Po mešanju
sestavin s temperaturo
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okolja ali ohlajenih (21°C ali
manj), zmes za segrevanje
prenesite v ne nepredušno
zaprto posodo, primerno
za mikrovalovno pečico, ali
v ponev. S termometrom
preverite notranjo
temperaturo kuhanih
sestavin: na dotik so lahko
hladne, a v notranjosti pa
vroče.
• Sestavnih delov nutribullet®
ne dajajte v mikrovalovno
pečico ali pečico, niti jih ne
potapljajte v vrelo vodo, ker
se lahko poškodujejo.
• Z nutribullet® se izogibajte
se mešanju spodaj naštetih
semen in jedrc, kajti
vsebujejo kemično snov, ki
ob zaužitju sprošča cianid
v telo: jabolčna semena,
češnjeva jedrca, jedrca
slive, jedrca breskve in
marelice. Sadne koščice
lahko poškodujejo tudi
rezilo in kozarec.
ZDRAVSTVENA VARNOST
• Informacije v teh
navodilih za uporabo ne
nadomeščajo nasvetov
vašega zdravnika. O
vseh vprašanjih v zvezi
z zdravjem in prehrano
se vedno posvetujte z
zdravnikom.

DODATNA NAVODILA ZA
PRAVILNO UPORABO
•		DA BI SE IZOGNILI
RAZLITJU TEKOČINE,
KOZARCA NE NAPOLNITI
PREKOMERNO!
Prepričajte se, da
sestavine in tekočina ne
segajo čez oznako MAX.
Za učinkovito ekstrakcijo
hranil tehnologija
nutribullet® cyclonic
action® zahteva določeno
količino; če se oznako
nivoja MAX preseže,
lahko pride do izhajanja
tekočine in nevarnega
zvišanja tlaka, kar lahko
povzroči, da se kozarec
loči od enote rezila.
•		Kozarec in ekstrakcijska
rezila so specifična za
določen model aparata
nutribullet®. Z uporabo
nezdružljivih delov
(delov drugih modelov)
se nutribullet® lahko
poškoduje ali povzroči
tveganje za varnost.
Kadar je treba kozarec
ali ekstrakcijsko rezilo
zamenjati ali želite
kupiti druge pripomočke
na spletnem mestu
nutribullet.com ali
preko službe za pomoč

uporabnikom, ne pozabite
navesti modela v vaši lasti,
da dobite združljive dele.

•		Občasno preglejte vse

sestavne dele nutribullet®,
da odkrijete morebitne
poškodbe ali znake
obrabe, ki bi lahko ogrozili
njegovo delovanje ali
predstavljali električno
nevarnost. Prepričajte
se, da kabel in vtič nista
poškodovana. Če odkrijete
razpoke, motnost ali druge
poškodbe na kozarcu,
rebrih kozarca ali rebrih
pogona motornega
podstavka, aparat takoj
izklopite ter zamenjajte
kozarec. Prepričajte se,
da se rezila lahko prosto
vrtijo ter da sestav ni
poškodovan. Prepričajte
se, da motorni podstavek
ni oviran in je čist. Opravite
vzdrževalna opravila,
priporočena v navodilih
za uporabo, in ne
uporabljajte nutribullet® s
poškodovanimi sestavnimi
deli. Če iz kakršnega
koli razloga nutribullet®
ne deluje pravilno, ga
takoj izklopite in se
obrnite na službo za
pomoč uporabnikom.
Nove kozarce in rezila
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nutribullet® lahko kupite na
spletni strani nutribullet.com
ali se obrnete na službo
za pomoč uporabnikom.
PRIPOROČAMO, DA
KOZAREC ZAMENJATE
VSAKIH ŠEST MESECEV.

!

Shranite ta
navodila!

Za morebitne pripombe,
vprašanja ali pomisleke
obiščite spletno stran
nutribullet.com.

®
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Povzetek
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Vodnik za sestavljanje
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Sestav in uporaba kozarca nutribullet®
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Vzdrževanje
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Vodnik za sestavljanje

kozarec nutribullet®

Kako čistiti nutribullet®
Nadomestni deli

ekstrakcijsko rezilo

motorni podstavek

Zahvaljujemo se vam za nakup aparata nutribullet®
14
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Sestav in uporaba kozarca nutribullet®
PRI UPORABI
NUTRIBULLET®
VEDNO UPOŠTEVAJTE
TA VARNOSTNA
OPOZORILA:

1

Preden nadaljujete s točko
2, ponovno preberite
opozorila in svarila,
navedena v odstavku
Varnostna opozorila (str.
2-10).

2

Podstavek motorja postavite
na čisto, suho, ravno
površino, na primer na
delovni pult ali mizo.

• 		 Prepričajte se, da ste motorni
podstavek povezali z omrežno
vtičnico.
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5
Napajalni kabel priklopite v
omrežno vtičnico.

POMEMBNO: Za pridobitev
gladkih in kremastih smutijev naj
bi zadostovalo mešanje največ 1
minuto.

• Ekstracijska rezila so ostra,
ravnajte previdno.
• nutribullet® ne sme delovati v
prazno.
• Pripomočkov nutribullet® se ne
sme uporabiti v mikrovalovni
pečici, ker bi se lahko
poškodovali.

3
Sestavine vstavite v kozarec
nutribullet®.

• Ne puščajte nutribullet brez
nadzora, ko ta deluje.
®

POMEMBNO: Kozarca ne preveč
napolniti! Da bi se izognili izhajanju
tekočine, ko sestavine vstavljate v
kozarec, ne presezite oznake nivoja
MAX.

OPOZORILO!

Vročih sestavin ne mešajte
v kozarcu nutribullet®.
Vroče sestavine lahko
povzročijo zvišanje tlaka v
nepredušnem kozarcu, kar
lahko povzroči izmetavanje
vsebine. Mešajte trdne in
tekoče sestavine pri sobni
temperaturi ali ohlajene (21°C
ali nižje).

Odstranite kozarec tako, da
ga pritisnete ter previdno
protiurno odvijete.

6
Kozarec obrnite ter ga
postavite na motorni
podstavek, nato nanj nežno
pritisnite ter ga zasukajte.

4

POZOR
Ekstrakcijskega rezila ne odstraniti
s kozarca nutribullet®, preden je
mešanje končano. Ekstrakcijskega
rezila ne uporabiti kot pokrova
za kozarec. Nekatera živila lahko
vsebujejo aktivne snovi ali sproščajo
pline, ki se, ko jih pustimo v nepredušni
posodi, razširijo in povzročijo
prekomerno zvišanje tlaka, ki lahko
predstavlja tveganje za poškodbe. Če
smuti želite hraniti v kozarcu, slednjega
zaprite s folijo za živila. Pri odpiranju
kozarec vedno obrnite stran od sebe.

Ekstrakcijsko rezilo
privijte na kozarec in ga
nepredušno zaprite.
16
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Vzdrževanje
Pred prvo in po vsaki uporabi
sledite naslednjim navodilom
za čiščenje.
Čiščenje nutribullet® je
preprosto: sestavne dele
(razen motornega podstavka
in ekstrakcijskega rezila)
položite v ZGORNJO KOŠARO
pomivalnega stroja ali ročno
operite s toplo vodo in milom
ter splaknite.

Kako čistiti
nutribullet®:
• 1: Najpomembnejše je, da
motorni podstavek VEDNO
ODKLOPITE iz omrežne vtičnice, ko aparat ni pod nadzorom, preden ga sestavite,
razstavite, zamenjate pribor,
očistite ali se približate gibljivim delom. Z aparatom ne
rokujte, dokler se vse komponente popolnoma ne ustavijo.
• 2: Odstranite enoto kozarca

ekstrakcijskih rezil z motornega
podstavka.

• 3: Očistite posamezne sesta-

vne dele (motorno podnožje,
ekstrakcijska rezila, kozarce
nutribullet®), kot je prikazano
v nadaljevanju.
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EKSTRAKCIJSKO REZILO:

MOTORNI PODSTAVEK:

• Običajno se motorni
podstavek le malo umaže,
če pa ekstrakcijsko rezilo ni
pravilno pritrjeno na kozarcu,
se lahko tekočine razlijejo,
prodrejo v podstavek
in obložijo gumbe za
upravljanje.

• Da bi se izognili nevarnosti

poškodb, NE čistite z
rokami ali orodji belih reber
pogonskega sistema, ko je
nutribullet® priključen na
električno vtičnico.

• Ne odstraniti gumijaste ali
plastične obloge znotraj
motornega podstavka.
• Za čiščenje notranjosti
motornega podstavka
uporabite gobico ali krpo,
navlaženo z mlačno vodo in
milom.
• Posebno pozornost posvetite
odstranjevanju ostankov
hrane z reber pogonskega
sistema v motornem
podstavku. Če je potrebno,
za zagotovitev popolne
čistoče uporabite ščetko.
OPOZORILO: Motornega
podstavka ne potapljajte v vodo.

• TESNILA NE ODSTRANJUJTE,
ker bi se rezilo lahko
nepopravljivo poškodovalo,
s posledičnim puščanjem
tekočine. Če po pranju, kot
je navedeno zgoraj, želite še
dodatno razkužiti, splaknite
z raztopino vode in kisa v
razmerju 10%, ali z limoninim
sokom. Če tesnilo s časom
popusti ali se poškoduje,
je mogoče nabaviti novo
ekstrakcijsko rezilo na spletni
strani nutribullet.com ali
preko službe za pomoč
uporabnikom.
• Ekstrakcijsko rezilo povsem
posušite. Za popolno osušitev
OBEH STRANI rezila, je
priporočljivo, da ga obrnete
na stran v odcejevalniku
krožnikov.
KOZARCI NUTRIBULLET® IN
POKROVI ZA NA SPREHOD:

• Te izdelke lahko varno
operete v ZGORNJI KOŠARI
pomivalnega stroja. Preden
jih postavite v pomivalni stroj,
vam priporočamo, da jih na
hitro splaknete in očistite s
ščetko za pomivanje posode,
da odstranite morebitne
ostanke posušene hrane. NE
uporabiti cikla razkuževanja
pri pranju mešalnih kozarcev,
ker bi se plastika lahko
deformirala.
• Redno preverjajte, da
(3) stranska rebra niso
poškodovana (razpoke,

načetosti ali posnetja). Če
so videti poškodovana, jih
nemudoma zamenjajte,
da se izognete telesnim
poškodbam.
• NE UPORABLJAJTE
KOZARCA Z ZLOMLJENIM,
POŠKODOVANIM ALI
MANJKAJOČIM REBROM,
KER BI TO LAHKO
POVZROČILO LOČITEV
KOZARCA Z MOTORNEGA
PODSTAVKA S POSLEDIČNO
IZPOSTAVLJENOSTJO
REZILNE ENOTE!
ODSTRANITEV TRDOVRATNE
UMAZANIJE:

• Ostanke suhe hrane v
kozarcu nutribullet® lahko
preprosto odstranite tako,
da kozarec do 2/3 napolnite
z vodo s temperaturo okolja
(21°C) ter nanj privijete
rezilo. Sestav kozarca/
rezila namestite na motorni
podstavek nutribullet® ter
aktivirajte za približno
20-30 sekund. Na ta način
se bodo obloge zasušene
hrane zmehčale in za
odstranitev bo zadostovalo,
da jih narahlo podrgnete in
sperete.

Nadomestni deli
Za naročanje nadomestnih
delov in drugih pripomočkov
obiščite spletno stran
nutribullet.com ali pokličite
službo za pomoč uporabnikom.
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SL/ Razlaga oznak
SL/ Ta znak pomeni, da izdelka ne smete zavreči skupaj
z drugimi gospodinjskimi odpadki, po vsej EU. Da bi se
izognili morebitni škodi za okolje ali zdravje, ki bi bilo
posledica nenadzorovanega odlaganja odpadkov, jih
odgovorno reciklirajte in tako omogočite trajnostno
ponovno uporabo materialov. Za vračilo rabljene naprave
uporabite predvidene sisteme za vračilo in zbiranje ali se
obrnite na trgovino, kjer ste izdelek kupili. Na ta način bo
z okoljskega vidika zagotovljeno varno recikliranje izdelka.
SL/ Ta izdelek je skladen z evropsko uredbo št. 1935/2004
o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.
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