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Felhasználói
útmutató

Figyelem! A súlyos sérülések elkerülés érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a nutribullet® használati
útmutatóját. Elektromos berendezés használata közben az
alapvető biztonsági intézkedéseket minden esetben be kell
tartani, többek között a következő fontos információkat.

!

Őrizze meg ezt a használati
útmutatót!
CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
• A berendezést gyerekek
nem használhatják. A készülék és a tápkábel gyermekektől távol tartandó.
A gyerekek ne játszanak
a készülékkel.
• HASZNÁLAT KÖZBEN
SOHA NE HAGYJA A
NUTRIBULLET® KÉSZÜLÉKET FELÜGYELET NÉLKÜL.
• NE HASZNÁLJA KÜLTÉREN.
• HA NEM HASZNÁLJA, MINDIG HÚZZA KI A NUTRIBULLET® KÉSZÜLÉKET.
• Minden esetben válassza
le a készüléket az elekt2

romos hálózatról, ha
felügyelet nélkül hagyja, illetve összeszerelés,
szétszerelés vagy tisztítás esetén.
• Kapcsolja ki a berendezést és válassza le az
áramforrásról, mielőtt a
kiegészítőket kicserélné
vagy a mozgó alkatrészeket megközelíteni.
• A készülékeket csökkent
fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességgel élő,
tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel nem
rendelkező személyek
nem használhatják, kivéve felügyelet alatt, illetve

• A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően
használja. A nem rendeltetésszerű használat személyi sérüléseket okozhat.

HŐVEL ÉS NYOMÁSSAL KAPCSOLATOS
BIZTONSÁG
A személyi sérülések elkerülése érdekében soha ne
keverjen forró vagy szénsavas ételeket a lezárt
nutribullet® poharakban!
FIGYELEM!

ELEKTROMOS BERENDEZÉS HASZNÁLATA KÖZBEN AZ
ALAPVETŐ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET MINDEN ESETBEN BE KELL TARTANI, TÖBBEK KÖZÖTT A KÖVETKEZŐKET:

ha a készülék biztonságos
használatával kapcsolatban megfelelő utasításokat kaptak és az ezzel járó
veszélyeket megértették.

A forró alkotóelemek
keverés közben nyomást
hozhatnak létre a lezárt
tartályokban, ami felnyitáskor a forró tartalom
kicsapódását eredményezheti. A keverést minden alkalommal szobahőmérsékletű vagy hűtött
összetevőkkel és folyadékokkal kezdje (21°C/70°F
vagy hidegebb).
A recept elkészítéséhez
soha ne használja a berendezést a szükségesnél
hosszabban — rendszerint
kevesebb, mint egy percig.

FIGYELEM!

Fontos biztonsági útmutató

Soha ne keverjen szénsavas folyadékokat vagy
habzó összetevőket (pl.
szódabikarbóna, sütőpor, élesztő, stb.). A gázok miatt megemelkedő
nyomás a lezárt nutribullet® edényt felrepesztheti,
amely így személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat. A hosszabb
használat során a penge
súrlódása miatt az összetevők felmelegedhetnek,
és megnövelhetik a lezárt
tartály belső nyomását. A
nyomás miatt az edény és
a penge szétválhat egymástól, vagy az összekevert tartalom kiszökhet az
edényből, amely személyi
sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat. Ha a
lezárt nutribullet® edény
érintésre meleg, kapcsolja ki a gépet és hagyja
az edényt tizenöt percig,
vagy még tovább hűlni.
Hagyja, hogy az edény
tartalma egy kicsit leülepedjen, mielőtt az edényt
lassan leválasztaná a
motoros alapról. Tartsa a nutribullet® edényt
úgy, hogy az ne az arca
és a teste felé nézzen,
majd lassan csavarja le a
3

A FORGÓ PENGÉK ÁLTAL
KELTETT SÚRLÓDÁS MIATT
AZ ÖSSZETEVŐK A KEVERÉS SORÁN FELMELEGEDHETNEK, ETTŐL A LEZÁRT
TARTÁLYBAN A NYOMÁS
MEGEMELKEDHET, HA A
KÉSZÜLÉKET EGY PERCNÉL
TOVÁBB HASZNÁLJA. HA AZ
EDÉNY ÉRINTÉSRE MELEG,
HAGYJA TELJESEN LEHŰLNI,
MIELŐTT ÓVATOSAN KINYITNÁ AZT; A SÉRÜLÉSEK
ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN
TARTSA AZ ARCÁTÓL ÉS
TESTÉTŐL TÁVOL.

• A keverést követően
hagyja, hogy az edény
tartalma leülepedjen és
engedje ki a nyomást,
amely a keverési folyamat során képződött,
ehhez az edényt lassan
csavarja le a pengés
egységről. Tartsa úgy
az edényt, hogy az ne
Ön felé nézzen, arra az
esetre, ha a készülékben
nyomás lenne.
• Ha egy percnél hosszabban kell kevernie, akkor
a 1 perces intervallumok4

ban használja a gépet.
Az első és azt követő 1
perces keverési ciklusok
után teljesen kapcsolja ki
a motoros alapot és várjon legalább egy percet
mielőtt egy újabb ciklust
elindítana.
• Ne használja a gépet 3
egymást követő alkalommal 1 percnél hosszabban,
hogy megelőzze a gépben lévő tartalom felmelegedését. A harmadik keverést követően 2-3 percig
hagyja, hogy a tartalom
leülepedjen, így megelőzheti a felmelegedést és a
nyomás kialakulását.
• A KEVERÉKEKET NE
HAGYJA HOSSZÚ IDEIG A
LEZÁRT TARTÁLYBAN! A
gyümölcsökben és zöldségekben található cukor
egy idő után fermentálódik, gázokat bocsát ki, ami
miatt a nyomás megemelkedik a lezárt nutribullet® edényben. Ha az
elkészített smoothie-t nem
fogyasztja el azonnal, távolítsa el a pengéket, fedje le az edényt egy fedéllel vagy műanyag fóliával,
majd tegye be a hűtőbe. A
keveréket soha ne tárolja

a lezárt nutribullet® pohárban úgy, hogy az nincs
lehűtve, illetve hosszabb
ideig, a tartalma megromolhat és megerjedhet.
• Ha forró folyadékot tölt a
keverőbe, óvatosan járjon
el, mivel a hirtelen gőzölés
miatt a folyadék kifolyhat.

PENGÉVEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG
Soha ne tárolja a pengét a
motoros alappal együtt, ha
a nutribullet® edény le van
véve. A szabadon álló penge vágásveszélyt jelenthet.
FIGYELEM!

pengét, hogy a maradék
nyomást is elengedhesse
az edényből.

A PENGÉK ÉLESEK! ÓVATOSAN KEZELJE. Óvatosan bánjon a pengékkel.
A vágási sérülések elkerülése érdekében ne
érintse meg a pengék
élét. Óvatosan járjon el
az edény kiürítésekor,
illetve a tisztításkor.
NE ÉRJEN A MOZGÓ
ALKATRÉSZEKHEZ! A
súlyos személyi sérülések
elkerülése érdekében a
kezeit, illetve az evőeszközöket az étel készítése
közben tartsa a pengéktől távol.

•		Ahhoz, hogy használat
közben a szivárgást megelőzze, illetve az alkatrészek szétválását megakadályozhassa, megfelelően
rögzítse (kézzel meghúzva) a pengét a nutribullet®
edényhez, majd a nutribullet® edény motoros
alapra történő felhelyezése előtt ellenőrizze a
szivárgást.
•		Ha a nutribullet® egységet leállította, várjon,
amíg a motor teljesen
megáll, mielőtt eltávolítaná az edényt/pengét
a motoros alapról. Ha az
edényt azt megelőzően
veszi le az egységről,
hogy az teljesen leállt
volna, a penge kapcsolószerkezete vagy a motor
fogaskereke sérülhet.
SOHA NE HASZNÁLJA AZ
EGYSÉGET FOLYADÉK
NÉLKÜL, MIVEL ETTŐL A
PENGE VAGY A MOTOR
KÁROSODHAT.
•		A nutribullet®-hez tartozó
cyclonic action® esetén
használjon folyadékot a
smoothie-k és egyéb tápláló italok elkészítéséhez.
A nutribullet® nem használható jég törésére, illetve
5

•		NE HASZNÁLJA a pengét
olyan száraz összetevők
darálására, mint gabonák,
gabonapelyhek vagy kávé,
mivel ettől a motor és/
vagy a penge sérülhet.
•		Az optimális teljesítmény
érdekében azt javasoljuk,
hogy 6 havonta (használattól függően), vagy
szükség esetén cserélje ki
a pengét.
•		Egyes konfigurációkhoz
elérhető a darálókés. A
darálókéssel felapríthatók a fűszernövények,
fűszerek, gabonák és
magok.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG
FIGYELEM!

		
Ne használja a terméket
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olyan helyeken, ahol az
elektromos hálózat, vagy
a dugvilla típusa eltérő. Ne
használja a berendezést
semmilyen adapterrel vagy
feszültségátalakító berendezéssel, mivel ezek rövidzárlatot, tüzet, áramütést, személyi sérülést vagy a termék
károsodását okozhatják.

•		Saját biztonsága érdekében
ne módosítsa a dugvillát

vagy a motort. Ez növeli a
sérülés kockázatát és semmissé teszi a garanciát.
•		 Tilos harmadik fél által
gyártott kiegészítőket,
beleértve az üvegeket
is, használni, mivel ezek
tüzet, áramütést, személyi sérülést vagy a termék
károsodását okozhatják,
továbbá a garancia is
érvényét veszíti.
•		Az áramütés elkerülése
érdekében soha ne merítse a vezetéket, a dugvillát
vagy a motoros alapot
vízbe, vagy elektromosan
vezető folyadékba. Ha sérült, ne használja tovább
a vezetéket, a dugvillát
vagy a motoros alapot.
•		Minden esetben HÚZZA KI
a nutribullet® berendezést,
ha nem használja, illetve
MIELŐTT összeszerelné,
szétszerelné, módosítaná
a kiegészítőket vagy megtisztítaná az egységet. Addig ne nyúljon a nutribullet
egységhez, amíg az összes
alkatrész meg nem állt.
•		Rendszeres időközönként
ellenőrizze a nutribullet®
alkatrészeit, hogy nem
sérültek, kopottak oly módon, hogy az akadályozná a

megfelelő működést, illetve
nem jelentenek kockázatot
áramütés szempontjából.
Gondoskodjon róla, hogy
a vezeték és a dugvilla ne
sérüljön. Ne használja és
cserélje ki a nutribullet®
poharat, ha az repedt, hálósan berepedezett, a felülete matt vagy a műanyag
sérült. Ellenőrizze, hogy a
pengék szabadon forognak, és a tömítés megfelelően illeszkedik a helyére,
és nem sérült. Győződjön
meg róla, hogy a motoros
alap kapcsolóját működtető egység szabadon
mozog, tiszta és könnyen
mozgatható. Kövesse a
karbantartási utasításokat, amelyek az útmutató
18-19 oldalán találhatók. Soha ne működtesse
a nutribullet® berendezést
sérült alkatrészekkel. Ha a
nutribullet® működésében
hiba lépett fel, azonnal
szakítsa meg a használatát
és vegye fel a kapcsolatot
az ügyfélszolgálattal.
•		Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne lógjon le az asztal
vagy a munkapult széléről.
Ne húzza, csavarja meg a
tápvezetéket, a kábel ne
sérüljön. Ügyeljen arra,

hogy a vezeték ne érjen
forró felületekhez, beleértve a tűzhelyt is.
•		Ha a motor nem működik,
húzza ki a motoros alapot,
hagyja hűlni kb. egy órán
keresztül, mielőtt újra
használná. A nutribullet®
készülékben egy belső
hőkioldó található, amely
kikapcsolja a motort, ha
az túlmelegszik. A hőkioldó működése helyreáll, ha
kihúzza az egységet, és
megfelelően lehűl.
•		A sérült tápkábelt kizárólag a gyártó, annak szervizpartnere vagy hasonló képesítésű szakember
cserélheti ki a veszélyek
elkerülése végett.
		FIGYELMEZTETÉS: A
hőkioldó véletlen alaphelyzetbe állításából
eredő veszélyek elkerülése érdekében ne
csatlakoztassa ezt a készüléket az elektromos
hálózathoz külső kapcsolóeszközön, például
időzítőn keresztül, illetve
ne csatlakoztassa olyan
hálózathoz, amelyet a
szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

FIGYELEM!

folyadék nélküli használatra. Mindig adjon folyadékot a smoothie-hoz.
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VENTILLÁCIÓ
FIGYELEM!

		A tűzveszély megelőzése érdekében a motoros
alap alján található nyílásokat soha nem szabad
befedni, illetve azoknak
portól és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell
lenni, mivel ezek biztosítják a szellőzést, a motor
megbízható működését,
így előzhető meg a túlmelegedés. Soha ne helyezze a nutribullet® készüléket gyúlékony anyagokra,
pl. újságpapír, konyharuha, szalvéta, tányéralátét
vagy hasonló anyagból
készült tárgyak.
•		FIGYELMEZTETÉS! A
nutribullet® berendezést
minden esetben sík felületen használja, a motoros alap alatt és körül
hagyjon elegendő helyet
a megfelelő szellőzéshez. A motoros alap alsó
részén található nyílások
biztosítják a szellőzést,
a megbízható működést
és megakadályozzák a
motor túlmelegedését.
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MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN
ÉS FŐZŐLAPON TÖRTÉNŐ
MELEGÍTÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG
•		NE KEVERJEN FORRÓ
ÖSSZETEVŐKET! Azt
követően, hogy a szobahőmérsékletű vagy hideg
összetevőket összekeverte
(21°C/70°F vagy kevesebb),
öntse át a keveréket egy
nem zárt, mikrohullámú
sütőben, vagy a főzőlapon
használható edénybe a
melegítéshez. A főtt összetevők maghőmérsékletének ellenőrzéséhez minden
esetben használjon hőmérőt, érintésre hidegnek
tűnhetnek, de belül még
melegek lehetnek.
•		A nutribullet® semmilyen
elemét ne tegye mikrohullámú sütőbe, főzőlapra, ne
merítse forrásban lévő vízbe,
mivel ez a kiegészítők károsodását eredményezheti.
•		A nutribullet® eszközben
ne aprítsa a következő
magokat, mivel ezek cianidot bocsátanak ki magukból lenyelés esetén: almamag, cseresznyemag,
szilvamag, barackmag és
sárgabarackmag. A gyümölcsmagok a penge és

a pohár károsodását is
eredményezhetik.
ORVOSI UTASÍTÁSOK
• A felhasználói útmutatóban található információk nem írják felül az
orvos által adott utasításokat. Az egészséget és
a táplálkozást érintő kérdéseket minden esetben
vitassa meg orvosával.
TOVÁBBI UTASÍTÁSOK A
MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ
• A SZIVÁRGÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE
TÖLTSE TÚL A POHARAT!
Ügyeljen arra, hogy a
hozzávalókat és a folyadékot ne töltse a MAX
szinten felül. A nutribullet®
berendezéshez tartozó
cyclonic action®-nek térre
van szüksége a hatékony
működéshez, így a MAX
szinten felüli töltés szivárgást, illetve veszélyes
nyomást hozhat létre,
amitől az edény és a penge leválhat egymásról.
•		A pohár és a penge
kimondottan ehhez a
nutribullet® berendezéshez készült. A nem
kompatibilis elemek (más
modellekhez tartozó

elemek) használta miatt
a nutribullet® károsodhat,
biztonsági kockázatot
jelenthet. Poharak vagy
pengék cseréjekor, illetve
további kiegészítők nutribullet.com oldalról történő
rendelése esetén, illetve
az ügyfélszolgálat felkeresése esetén adja meg a
modellt, hogy az egységhez kompatibilis alkatrészeket vásárolhassa.
•		Rendszeres időközönként
ellenőrizze a nutribullet®
alkatrészeit, hogy nem
sérültek, kopottak oly
módon, hogy az akadályozná a megfelelő
működést, illetve nem
jelentenek kockázatot
áramütés szempontjából. Ügyeljen rá, hogy a
vezeték és a dugvilla ne
sérüljön. Ha repedéseket, homályos foltokat
vagy egyéb sérüléseket
észlel az edényen, a
füleken vagy a motoros
alap működtető fülein,
ne használja, hanem
cserélje ki az edényt.
Győződjön meg róla,
hogy a pengék szabadon
forognak, és a tömítés
megfelelően illeszkedik
a helyére, és nem sérült.
9

Ellenőrizze, hogy a motoros alap működését semmi nem akadályozza, az
egység tiszta. Kövesse a
18. és 19. oldalon található
karbantartási utasításokat,
és soha ne működtesse a
nutribullet® berendezést
sérült alkatrészekkel. Ha a
nutribullet® működésében
hiba lépett fel, azonnal
szakítsa meg a használatát és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
A nutribullet.com oldalon
vagy az ügyfélszolgálatnál
vásárolhat új nutribullet®
poharakat és pengéket.
AZT JAVASOLJUK, HOGY
A POHARAT MINDEN HAT
HÓNAP ELTELTÉVEL CSERÉLJE KI.
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Őrizze meg
ezt a használati útmutatót!

Ha bármilyen megjegyzése,
kérdése vagy problémája
lenne, keresse fel a következő oldalt: nutribullet.com.

®
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1
A NUTRIBULLET® HASZNÁLATA SORÁN EZEKET
A FIGYELMEZTETÉSEKET
TARTSA SZEM ELŐTT:

2

• 		 Győződjön meg róla, hogy az
alap a használathoz csatlakoztatva van az elektromos aljzatba.

Tekintse át az összes figyelmeztetést a Fontos biztonsági útmutató c. részben
(2-10. oldal), mielőtt
továbblépne a 2. lépésre.
Helyezze a motoros alapot egy tiszta, száraz és sík
felületre, például a konyhapultra vagy az asztalra.
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5
Csatlakoztassa a tápkábelt
az elektromos aljzatba.

• Óvatosan bánjon a forgókéssel,
mivel a pengék élesek.

MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy sima
és krémes eredményt kapjon, a
keverésnek nem kell egy percnél
hosszabbnak lennie.

• Soha ne járassa a nutribullet®
berendezést üresen.
• A nutribullet® kiegészítők nem
használhatók mikrohullámú
sütőben, mivel attól a kiegészítők
sérülhetnek.

3
Töltse be a hozzávalókat és
a folyadékot a nutribullet®
pohárba.

• Soha ne hagyja a nutribullet®
berendezést felügyelet nélkül
használat közben.

MEGJEGYZÉS: Ne töltse túl! A szivárgás elkerülése érdekében az összetevőket ne töltse a MAX vonalon felül.

FIGYELEM!

Soha ne keverjen forró
összetevőket a nutribullet®
pohár használata közben.
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A forró alkotóelemek keverés
közben nyomást hozhatnak létre
a lezárt tartályokban, ami felnyitáskor a forró tartalom kicsapódását eredményezheti. A keverést
minden alkalommal szobahőmérsékletű vagy hűtött összetevőkkel és folyadékokkal kezdje
(21°C/70°F vagy hidegebb).

Oldja ki az egységet úgy,
hogy kissé megnyomja és
lecsavarja az óramutató
járásával ellentétesen.

6
Fordítsa az edényt fejtetőre és helyezze a motoros
alapra, enyhén nyomja meg
és fordítsa el.

4

FIGYELMEZTETÉS
Ne távolítsa el a forgókést a nutribullet® pohárból, amíg a keverés teljesen
le nem állt. Ne használja a forgókést,
mint a pohár fedele. Egyes ételekben
lehetnek olyan aktív összetevők vagy
zsírok, amelyek a lezárt edényben
kitágulnak, emiatt nyomás alakul ki és
ez sérülésveszéllyel jár. Amikor a pohár
tartalmát szeretné tárolni, műanyag
fedelet vagy fóliát használjon az edény
lezárásához. A felnyitáskor a poharat
ne tartsa saját maga felé.

Helyezze a pengét az
edénybe és forgassa el,
amíg szorosan nem rögzül.
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Ápolás és karbantartás.
Kérjük, hogy az első használat
előtt, illetve minden használat
után kövesse az alábbi tisztítási utasításokat.
A nutribullet® tisztítása egyszerű; egyszerűen helyezze be a
darabokat (kivéve a motoros
alapot és a pengét) a mosogatógép FELSŐ POLCÁRA, vagy
mossa el kézzel szappanos
vízzel, majd öblítse el őket.

A nutribullet®
tisztítása:
1. LÉPÉS: A legfontosabb do-

log — MINDEN ALKALOMMAL
HÚZZA KI a motoros alapot az
aljzatból, amikor felügyelet
nélkül hagyja, mielőtt összeszereli, szétszereli, a kiegészítőket kicseréli vagy a mozgó alkatrészeket megközelíti, illetve
tisztítás során. Addig ne nyúljon
az egységhez, amíg az összes
alkatrész meg nem állt!
2. LÉPÉS: Távolítsa el a poharat/

pengét a motoros alapról.

3. LÉPÉS: A következők szerint

tisztítsa meg az egyes alkatrészeket (motoros alap, forgókés,
nutribullet® poharak):

MOTOROS ALAP:

• A legtöbb esetben a motoros
alap nem lesz piszkos; de ha
nem húzza megfelelően a
pohárra a pengét, akkor a
folyadék szivároghat és az
alapba folyhat, az aktiváló
gombokhoz ragadhat.
• A sérülés kockázatának
elkerülése érdekében SOHA
ne próbálja meg kézzel vagy
evőeszközökkel megtisztítani a fehér füleket, amikor a
nutribullet® be van dugva.
• Ne távolítsa el a gumi vagy
műanyag betéteket a motoros alapból.
• Egy meleg szappanos vízbe
áztatott szivaccsal vagy törlőruhával törölje le a motoros
alapot, amíg meg nem tisztul.
• Fordítson különös figyelmet a
fehér működtetőfülekre a motoros alap belső részén, hogy
fellazíthassa a csepegésből
és kiömlésből felhalmozódott szennyeződéseket. Ha
szükséges, egy kis kefével
átsúrolhatja a területet, hogy
biztosan megtisztuljon.
FIGYELEM: SOHA ne merítse a
motoros alapot vízbe.
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FORGÓKÉS:

• NE TÁVOLÍTSA EL A TÖMÍTÉST, mivel ezzel a kés
károsodhat és szivárgás jelentkezhet. Ha a fenti mosást
követően még fertőtlenítésre
van szükség, akkor 10%-os
ecet és víz oldatával vagy
citromlével átöblítheti. Ha az
idő múlásával a tömítés laza
vagy sérült lesz, a nutribullet.
com oldalról vagy az Ügyfélszolgálattól új forgókést
rendelhet.
• Teljesen szárítsa meg a forgókést. Hasznos lehet, ha a
forgókést az oldalára fordítja
az edényszárítóban, így biztosítva, hogy MINDKÉT oldala
teljesen megszáradjon.
NUTRIBULLET® POHARAK
& TO-GO FEDELEK:

• Ezek az elemek a mosogatógép FELSŐ POLCÁN moshatók. Azt javasoljuk, hogy
a mosogatógépben történő
mosás előtt áztassa be őket
és egy kefével távolítsa el
a rászáradt szennyeződéseket. SOHA ne használja
a mosogatógép fertőtlenítő programját az edények
mosogatása során, mert a
műanyagok elhajolhatnak.
• Rendszeresen ellenőrizze a 3
fület a pohár oldalán (repedés, hálós repedés, törés
vagy lekerekedés). Ha sérült,
azonnal cserélje ki, hogy

megelőzhesse az esetleges
személyi sérüléseket.
• SOHA NE HASZNÁLJON
OLYAN POHARAT, AMELYEN
A FÜL TÖRÖTT, SÉRÜLT VAGY
HIÁNYOS, HA MÉGIS ÍGY
TESZ A POHÁR ÉS A MOTOROS ALAP ELVÁLHAT EGYMÁSTÓL, AMITŐL A FOGÓKÉS SZABADDÁ VÁLIK!
ALAPOS TISZTÍTÁS:

• Ha az összetevők beleszáradnak a nutribullet® pohárba, a tisztításhoz töltse meg a
poharat 2/3 részig szobahőmérsékletű (21°C/70°F vagy
hidegebb) vízzel és csavarja
fel a forgókést. Helyezze fel
a pohár/forgókés egységet a
nutribullet® motoros alapra
és járassa kb. 20-30 másodpercig. Ez fellazítja a beszáradt összetevőket, majd egy
kis dörzsöléssel és öblítéssel
végleg eltávolíthatja azokat.

Alkatrészek cseréje
Ha szeretne további alkatrészeket és kiegészítőket rendelni,
látogasson el weboldalunkra,
nutribullet.com, vagy keresse
ügyfélszolgálatunkat.
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HU/ Jelölések magyarázata
HU/ Ez a jelölés azt jelzi, hogy az EU területén a termék
nem semmisíthető meg a háztartási hulladékkal együtt.
A nem ellenőrzött hulladékártalmatlanítás következtében
a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt
esetleges károk megelőzéséhez felelősségteljesen
hasznosítsa újra a terméket az anyagi erőforrások,
valamint a fenntartható újrafelhasználás elősegítése
érdekében. Az eszköz leadásához használja a visszavételiés gyűjtőrendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a
kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők biztosítják a
termék környezetbarát módon történő újrahasznosítását.
HU/ Ez a termék megfelel az EU élelmiszerekkel
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és
tárgyakról szóló 1935/2004 rendeletének előírásaival.
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