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Lietotāja
rokasgrāmata

BRĪDINĀJUMS! Lai novērstu nopietnu ievainojumu
gūšanas risku, pirms nutribullet® lietošanas uzmanīgi
izlasiet visus norādījumus. Elektroierīču izmantošanas
laikā vienmēr ir jāievēro pamata drošības instrukcijas un
pasākumi, tostarp tālāk norādītā svarīgā informācija.

!

Saglabājiet šīs instrukcijas!

TIKAI IZMANTOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀ

VISPĀRĪGA DROŠĪBAS
INFORMĀCIJA

• Šo ierīci nedrīkst izmantot
bērni. Glabājiet ierīci un
strāvas vadu bērniem
nepieejamā vietā.
Bērni nedrīkst spēlēties ar
šo ierīci.
• NEKĀDĀ GADĪJUMĀ
NUTRIBULLET®
IZMANTOŠANAS LAIKĀ
NEATSTĀJIET ŠO IERĪCI
BEZ UZRAUDZĪBAS.
• NEIZMANTOJIET ĀRPUS
TELPĀM.
• KAD NUTRIBULLET®
IERĪCE NETIEK
IZMANTOTA, ATVIENOJIET
TO NO STRĀVAS
PADEVES.
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• Vienmēr atvienojiet ierīci
no strāvas padeves,
ja tā tiek atstāta bez
uzraudzības, kā arī
pirms ierīces salikšanas,
izjaukšanas vai tīrīšanas.
• Pirms piederumu vai
kustīgu detaļu maiņas
izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no strāvas
padeves.
• Ierīces var izmantot
personas ar ierobežotām
fiziskajām, maņu vai
garīgajām spējām, kā
arī bez pieredzes vai
zināšanām, ja viņu
darbs tiek pārraudzīts
vai šīm personām sniegti
norādījumi par ierīces
drošu lietošanu un

• Neizmantojiet ierīci
citiem mērķiem, kā
vien paredzētajiem.
Nepareizas lietošanas
gadījumā var rasties
fiziski ievainojumi.

AR KARSTUMU
UN SPIEDIENU
SAISTĪTIE DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMI
Lai izvairītos no fiziskiem
ievainojumiem, noslēgtā
nutribullet® traukā
nekad neblendējiet
karstas vai
gāzētas sastāvdaļas!
BRĪDINĀJUMS!

ELEKTROIERĪČU IZMANTOŠANAS LAIKĀ VIENMĒR
IR JĀIEVĒRO PAMATA DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS UN
PASĀKUMI, TOSTARP TĀLĀK NORĀDĪTIE.

iespējamiem drošības
riskiem.

Karstas sastāvdaļas
var radīt spiedienu
noslēgtajos traukos
un to atvēršanas laikā
saturs var izšļākties
uz āru. Vienmēr sāciet
blendēšanas procesu
ar sastāvdaļām
istabas temperatūrā
vai atdzesētām
sastāvdaļām un
šķidrumiem (21 °C/70 °F
vai vēsākiem).
Lai izveidotu savu
recepti, neveiciet
ilgstošas darbības —

BRĪDINĀJUMS!

Svarīgi drošības pasākumi

parasti nevajadzētu
pārsniegt vienu minūti.
Nekad neblendējiet
gāzētus šķidrumus vai
putojošas sastāvdaļas
(piemēram, cepamo
sodu, cepamo pulveri,
raugu u.c.). Spiediens
no atbrīvotajām gāzēm
var izraisīt noslēgtā
nutribullet® trauka
pārplīšanu, radot
ievainojumus un/vai
īpašuma bojājumus.
Asmens berze ilgstošas
darbības dēļ var uzkarsēt
sastāvdaļas, noslēgtajā
traukā radot iekšēju
spiedienu. Šis spiediens
var izraisīt trauka un
asmens atdalīšanos
vai blendētā satura
izplūšanu no trauka,
izraisot iespējamus
fiziskos bojājumus un/
vai īpašuma bojājumus.
Ja pieskaroties noslēgtie
nutribullet® trauki ir
silti, izslēdziet ierīci
un ļaujiet traukam
atdzist 15 minūtes vai
ilgāk. Ļaujiet, lai saturs
nosēžas, pirms lēnām
pacelt trauku no motora
pamatnes. Lēnām
atskrūvējiet ekstraktora
asmeni, turot nutribullet®
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BLENDĒŠANAS LAIKĀ
ROTĒJOŠU EKSTRAKTORA
ASMEŅU RADĪTĀ
BERZE VAR UZKARSĒT
SASTĀVDAĻAS UN RADĪT
IEKŠĒJU SPIEDIENU
NOSLĒGTAJĀ TRAUKĀ, JA
IERĪCE TIEK DARBINĀTA
ILGĀK PAR VIENU MINŪTI.
JA TRAUKS IR JŪTAMI
SILTS, PIRMS TRAUKA
ATVĒRŠANAS ĻAUJIET, LAI
TAS PILNĪBĀ ATDZIEST.
ATVEROT TRAUKU TURIET
TO PROM NO ĶERMEŅA,
LAI IZVAIRĪTOS NO
IEVAINOJUMIEM.
• Pēc blendēšanas ļaujiet
saturam nosēsties un
atbrīvojiet spiedienu, kas
varētu būt izveidojies
ekstrakcijas procesā,
lēnām atskrūvējot trauku
no asmeņu bloka. Turiet
trauku vērstu prom no
sevis gadījumā, ja tajā ir
izveidojiet
paaugstināts spiediens.
• Ja nepieciešams blendēt
ilgāk par vienu minūti,
veiciet blendēšanu ar
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1 minūtes intervālu. Pēc
sākotnējā un katra nākamā
1 minūtes blendēšanas
cikla ļaujiet motora
pamatnei pilnībā izslēgties
un pirms cita cikla
sākšanas uzgaidiet vismaz
vienu minūti.
• Neveiciet vairāk kā 3
secīgas darbības ar
1 minūtes intervāliem,
lai novērstu sastāvdaļu
pārkaršanu. Pēc trešā
ekstrakcijas cikla ļaujiet
saturam pastāvēt
2–3 minūtes, lai novērstu
pārkaršanu un spiediena
uzkrāšanos.
• NEGLABĀJIET BLENDĒTU
MAISĪJUMU NOSLĒGTĀ
TRAUKĀ ILGSTOŠI!
Cukurs augļos un
dārzeņos laika gaitā var
fermentēties, atbrīvojot
gāzes un izraisot spiediena
veidošanos nutribullet®
noslēgtajā traukā. Ja jūs
nekavējoties nelietosiet
smūtiju, noņemiet asmeni,
pārklājiet trauku ar vāku
vai plastmasas plēvi
un atdzesējiet. Nekad
neuzglabājiet nesasaldētu
blendētu maisījumu
noslēgtā nutribullet® traukā
ilgstoši, jo šādā gadījumā

saturs sabojāsies un
sarūgs.
• Jāievēro piesardzība, ja
blendera traukā tiek ieliets
karsts šķidrums, jo pēkšņas
tvaika veidošanās dēļ
tvaiku var strauji izvadīt no
ierīces.

AR EKSTRAKTORA
ASMENI SAISTĪTIE
DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMI
Nekad neglabājiet
ekstraktora asmeni
motora pamatnē, ja tas
nav pievienots nutribullet®
traukam. Nenosegts asmens
var radīt ievainojumu risku.
BRĪDINĀJUMS!

trauku prom no sejas un
ķermeņa, lai uzmanīgi
atbrīvotu atlikušo
spiedienu.

ASMEŅI IR ASI!
RĪKOJIETIES UZMANĪGI!
Ievērojiet piesardzību,
rīkojoties ar asmeņiem.
Lai izvairītos no
grieztiem ievainojumiem,
nepieskarieties asmens
malai.
Iztukšojot traukus un
veicot tīrīšanu, jāievēro
piesardzība.
IZVAIRIETIES NO
SASKARES AR KUSTĪGĀM
DAĻĀM! Blendējot pārtiku,
turiet rokas un piederumus
ārpus ekstraktora asmens
zonas, lai mazinātu smagu

fizisko ievainojumu risku.
•		Lai novērstu noplūdi
un iespējamu ierīces
komponentu atdalīšanos
darbības laikā, pareizi
salāgojiet un stingri
piestipriniet (pievelciet
ar roku) asmeni pie
nutribullet®trauka un
pirms trauka novietošanas
uz motora pamatnes
un nutribullet® ierīces
lietošanas pārbaudiet, vai
nav noplūdes.
•		Kad nutribullet® ierīce ir
izslēgta, pirms noņemt
trauku/ekstraktora asmeni
no motora pamatnes,
uzgaidiet, līdz motors
pilnībā apstājas un ierīce
pilnībā izslēdzas. Izņemot
trauku no ierīces, ja tā
vēl nav pilnībā izslēgta,
var sabojāt ekstraktora
asmens savienojumu vai
motoru.
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ
NEVEICIET BLENDĒŠANU
BEZ ŠĶIDRUMA, JO ŠĀDĀ
GADĪJUMĀ VAR SABOJĀT
EKSTRAKTORA ASMENI VAI
MOTORU.
•		Lai pagatavotu smūtijus
un citus barojošus
dzērienus, nutribullet®
cyclonic action®
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•		NEIZMANTOJIET
ekstraktora asmeni sausu
sastāvdaļu, piemēram,
graudu, graudaugu vai
kafijas, malšanai, jo šādi
var sabojāt motoru un/vai
ekstraktora asmeni.
•		Lai darbība būtu optimāla,
ekstraktora asmeni ir
ieteicams nomainīt ik pēc
6 mēnešiem (atkarībā no
lietošanas intensitātes) vai
pēc nepieciešamības.
•		Dažās konfigurācijās var
būt iekļauts malšanas
mehānisma asmens.
Šo asmeni var izmantot
garšaugu, garšvielu,
graudu un sēklu malšanai.

AR ELEKTRĪBU
SAISTĪTIE DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMI
BRĪDINĀJUMS!

		
Neizmantojiet šo produktu
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vietās, kur ir atšķirīgas
elektriskās specifikācijas
vai kontaktdakšu

BRĪDINĀJUMS!

funkcionalitātei ir
nepieciešams izmantot
šķidrumus. nutribullet®
ierīce nav paredzēta
ledus smalcināšanai vai
bez šķidrumiem. Vienmēr
pievienojiet smūtijam
šķidrumu.

veidi. Neizmantojiet
ierīci ar jebkāda
veida kontaktdakšas
adapteri vai sprieguma
pārveidotāju, jo šādi var
izraisīt īssavienojumu,
aizdegšanos, strāvas
triecienu, fiziskus
ievainojumus vai produkta
bojājumus.

•		Jūsu drošības nolūkos
nekādā veidā nemainiet
kontaktdakšu vai motora
pamatni. Šādi rīkojoties,
pieaugs ievainojumu
gūšanas risks, kā arī
produkta garantija zaudēs
spēku.
•		 Trešo pušu piederumu,
tostarp konservēšanas
trauku, izmantošana ir
aizliegta un var izraisīt
ugunsgrēku, strāvas
triecienu, fiziskus
ievainojumus vai produkta
bojājumus, kā arī
garantija zaudēs spēku.
•		Lai izvairītos no strāvas
trieciena riska, nekad
nemērciet blendera
vadu, kontaktdakšu vai
motora pamatni ūdenī
vai citos strāvu vadošos
šķidrumos. Pārtrauciet
ierīces lietošanu, ja vads,
kontaktdakša vai motora

pamatne ir bojāta.
•		 Kad the nutribullet®
ierīce netiek izmantota
vai PIRMS ierīces
salikšanas, izjaukšanas,
piederumu maiņas
vai tīrīšanas vienmēr
ATVIENOJIET ierīci no
elektrotīkla. Nemēģiniet
rīkoties ar nutribullet
ierīci, kamēr visas ierīces
daļas nav pārstājušas
kustēties.
•		Periodiski pārbaudiet,
vai neviens nutribullet®
komponents nav bojāts
vai nolietots, lai netiktu
pasliktināta komponentu
pareiza darbība vai
radīta elektrobīstamība.
Pārliecinieties, ka
strāvas vads un
kontaktdakša nav bojāta.
Pārtrauciet lietošanu un
nomainiet nutribullet®
trauku, ja konstatējat
plaisas, duļķainību vai
plastmasas bojājumus.
Pārliecinieties, ka asmeņi
brīvi griežas un ka
blīve ir fiksēta un nav
bojāta. Pārliecinieties, ka
motora pamatnes slēdža
pievadi nav nosprostoti
un ir tīri, kā arī slēdzi
var viegli nospiest.

Izpildiet šajā lietotāja
rokasgrāmatā sniegtos
apkopes norādījumus
(18–19. lpp.). Nekad
nedarbiniet nutribullet®
ierīci, ja tās komponenti
ir bojāti. Ja nutribullet®
jebkādā veidā
nedarbojas pareizi vai
rodas darbības kļūme,
nekavējoties pārtrauciet
ierīces lietošanu un
sazinieties ar klientu
apkalpošanas dienestu.
•		Nepieļaujiet, lai vads
nokarātos pār galda
vai darbvirsmas malu.
Nevelciet, nesavērpiet
un nesabojājiet strāvas
vadu. Neļaujiet vadam
pieskarties karstām
virsmām, tostarp plītij.
•		Ja motors pārstāj
darboties, pirms
atkārtotas izmantošanas
atvienojiet motora
pamatni un ļaujiet tai
stundu atdzist. Jūsu
nutribullet® ierīcei ir
iekšējais termoslēdzis,
kas motora pārkaršanas
gadījumā, izslēdz
motoru. Termoslēdzis tiks
atiestatīts, kad ierīce tiks
atvienota no elektrotīkla
un termoslēdzis būs
pietiekami atdzisis.
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•		Ja strāvas vads ir bojāts,
tā nomaiņa ir jāveic
ražotājam, servisa
speciālistam vai līdzīgi
kvalificētām personām, lai
novērstu bīstamību.
BRĪDINĀJUMS!

		
UZMANĪBU! Lai novērstu
bīstamību, ko var radīt
nejauša termoslēdža
atslēgšanas atiestatīšana,
šo ierīci nedrīkst
darbināt, izmantojot
ārēju pārslēgšanas ierīci,
piemēram, taimeri, vai
pievienot kontūram, ko
regulāri ieslēdz un izslēdz
utilīta.
VENTILĀCIJA

BRĪDINĀJUMS!

		Lai novērstu
ugunsbīstamību, atverēs
motora pamatnes apakšā
nedrīkst būt putekļi vai
plūksnas un tās nedrīkst
būt nosprostotas, jo
paredzētas ventilācijai,
lai novērstu motora
pārkaršanu un motora
darbība būtu droša. Nekad
nelieciet nutribullet® uz
viegli uzliesmojošiem
materiāliem, piemēram,
avīzēm, galdautiem,
salvetēm, dvieļiem,
paklājiem vai cita veida
materiāliem.
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•		UZMANĪBU! Vienmēr
darbiniet nutribullet®
ierīci uz līdzenas virsmas,
atstājot brīvu vietu zem
motora pamatnes un
ap to, lai nodrošinātu
pareizu gaisa cirkulāciju.
Motora pamatnes apakšā
ir ventilācijas atveres,
lai novērstu motora
pārkaršanu un motora
darbība būtu droša.
AR MIKROVIĻŅU KRĀSNĪM
UN PLĪTS VIRSMĀM
SAISTĪTIE DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMI
•		NEBLENDĒJIET KARSTAS
SASTĀVDAĻAS! Pēc
sastāvdaļu, kuras ir istabas
temperatūrā vai vēsākas,
blendēšanas (21 °C/70 °F
vai zemāka) pārvietojiet
maisījumu nenoslēgtā
ar mikroviļņu krāsnij
vai plīts virsmai drošā
traukā, lai maisījumu
uzsildītu. Vienmēr
izmantojiet termometru,
lai pārbaudītu pagatavoto
sastāvdaļu iekšējo
temperatūru, tās var šķist
vēsas, taču to iekšpuse var
būt karsta.
•		Nenovietojiet nevienu
nutribullet® ierīces
daļu mikroviļņu krāsnī,

cepeškrāsnī vai uz plīts
virsmas vai negremdējiet
nevienu daļu verdošā
ūdenī, jo tas var sabojāt
attiecīgo piederumu.
•		Neblendējiet nutribullet®
ierīcē šādas sēklas un
kauliņus, jo tie satur
ķīmisku vielu, par kuru
zināms, ka, to norijot,
organismā tiek izdalīts
cianīds: ābolu sēklas,
ķiršu kauliņi, plūmju
kauliņi, persiku kauliņi un
aprikožu kauliņi. Augļu
kauliņi var arī sabojāt
asmeni un trauku.
MEDICĪNISKĀ DROŠĪBA
• Šajā lietotāja
rokasgrāmatā sniegtā
informācija nav
paredzēta, lai aizstātu
ārsta ieteikumus. Par
veselības un uztura
jautājumiem vienmēr
konsultējieties ar savu
ārstu.
PAPILDU NORĀDĪJUMI
PAREIZAI LIETOŠANAI
• LAI IZVAIRĪTOS
NO NOPLŪDĒM,
NEPIEPILDIET TRAUKU
PĀRĀK PILNU!
Pārliecinieties, ka
sastāvdaļas un šķidrums

nepārsniedz līniju MAX.
nutribullet® ierīces
funkcijai cyclonic action®
ir nepieciešama telpa
efektīvai ekstrakcijai,
un gadījumā, ja tiek
pārsniegta MAX līnija,
var rasties noplūde un
bīstams spiediens, kas var
izraisīt trauka un asmeņu
bloka atdalīšanos.
•		Trauka un ekstraktora
asmeņi attiecas uz
konkrēto nutribullet®
modeli. Izmantojot
nesaderīgas daļas (citu
modeļu daļas), var
sabojāt nutribullet® vai
radīt apdraudējumu
drošībai. Nomainot
traukus vai ekstraktora
asmeni vai pasūtot
papildu piederumus
tīmekļa vietnē nutribullet.
com, vai arī sazinoties
ar klientu apkalpošanas
dienestu, lūdzu, norādiet
ar jūsu ierīci saderīgo
daļu modeli.
•		Periodiski pārbaudiet,
vai neviens nutribullet®
komponents nav bojāts
vai nolietots, lai netiktu
pasliktināta komponentu
pareiza darbība vai
radīta elektrobīstamība.
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Pārliecinieties, ka strāvas
vads un kontaktdakša
nav bojāta. Pārtrauciet
lietošanu un nomainiet
blendēšanas traukus, ja
konstatējat plaisāšanu
vai duļķainību, vai arī
ja konstatējat citus
trauka, izciļņu vai
motora pamatnes izciļņu
bojājumus. Pārliecinieties,
ka asmeņi brīvi griežas un
konstrukcija nav bojāta.
Pārliecinieties, ka motora
pamatne nav nosprostota
un ir tīra. Veiciet 18. un
19. lpp. ieteikto apkopi
un nekad nedarbiniet
nutribullet® ierīci, ja tās
komponenti ir bojāti. Ja
nutribullet® jebkādā veidā
nedarbojas pareizi vai
rodas darbības kļūme,
nekavējoties pārtrauciet
ierīces lietošanu un
sazinieties ar klientu
apkalpošanas dienestu.
Jaunus nutribullet® traukus
un ekstraktora asmeņus
var iegādāties tīmekļa
vietnē nutribullet.com
vai sazinoties ar klientu
apkalpošanas dienestu.
TRAUKU IR IETEICAMS
NOMAINĪT IK PĒC SEŠIEM
MĒNEŠIEM.
10

!

Saglabājiet šīs
instrukcijas!

Ja jums ir komentāri,
jautājumi vai bažas, lūdzu,
apmeklējiet tīmekļa vietni
nutribullet.com.

®
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11

12

13

Saturs
15

Montāžas norādījumi

16

nutribullet® trauka montāža un lietošana

18

Kopšana un apkope
18
19

Montāžas norādījumi

nutribullet®
trauks

nutribullet® ierīces tīrīšana
Nomaiņas daļas

ekstraktora
asmens

motora pamatne

Paldies, ka iegādājāties nutribullet® ierīci!
14

15

nutribullet® trauka
montāža un lietošana
1
NUTRIBULLET® IERĪCES
IZMANTOŠANAS
LAIKĀ, LŪDZU,
ATCERIETIES ŠOS
SVARĪGOS DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMUS.

2

Pirms pāriet pie 2. darbības,
pārskatiet visu brīdinājuma
un uzmanības norāžu
informāciju sadaļā Svarīgi
drošības pasākumi (2–
10. lpp.).
Novietojiet motora pamatni
uz tīras, sausas, līdzenas
virsmas, piemēram, uz letes
vai galda.
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5
Iespraudiet strāvas vadu
elektrības kontaktligzdā.

• 		 Pirms lietošanas pārliecinieties,
ka pamatne ir pievienota
elektrotīklam.
• Rīkojieties ar ekstraktora asmeņu
bloku uzmanīgi, jo asmeņi ir asi.

PIEZĪME. Lai iegūtu lielisku un
krēmīgu šķidrumu, blendēšanai
nevajadzētu būt ilgākai par vienu
minūti.

• Nekad neizmantojiet nutribullet®
ierīci, ja trauks ir tukšs.
• nutribullet® piederumi nav
paredzēti lietošanai mikroviļņu
krāsnī, jo mikroviļņi var sabojāt
piederumus.

3
Ievietojiet nutribullet® traukā
sastāvdaļas un pielejiet
šķidrumu.

• Nekādā gadījumā izmantošanas
laikā neatstājiet nutribullet® ierīci
bez uzraudzības.

PIEZĪME. Neuzpildiet pārāk pilnu! Lai
izvairītos no noplūdes, sastāvdaļas
nedrīkst pārsniegt MAX līniju.

BRĪDINĀJUMS!

Nekad neblendējiet karstas
sastāvdaļas, ja izmantojat
nutribullet® trauku.

16

Karstas sastāvdaļas var radīt
spiedienu noslēgtajos traukos
un to atvēršanas laikā saturs
var izšļākties uz āru. Vienmēr
sāciet blendēšanas procesu ar
sastāvdaļām istabas temperatūrā
vai atdzesētām sastāvdaļām
un šķidrumiem (21 °C/70 °F vai
vēsākiem).

Atbloķējiet bloku,
viegli piespiežot un
atskrūvējot trauku pretēji
pulksteņrādītāju virzienam.

6
Apgrieziet trauku otrādi
un novietojiet to uz motora
pamatnes; viegli piespiediet
un pagrieziet.

4
Novietojiet ekstraktora
asmeni uz trauka un
pagrieziet, līdz tas ir cieši
noslēgts.

CAUTION
Nenoņemiet ekstraktora asmeni no
nutribullet® ierīces trauka, kamēr
blendēšanas process nav pilnībā
pārtraukts. Neizmantojiet ekstraktora
asmeni kā trauka uzglabāšanas vāku.
Daži pārtikas produkti var saturēt
aktīvās sastāvdaļas vai izdalīt gāzes,
kas izplešas, ja tās tiek atstātas
noslēgtā traukā, un šādā gadījumā
var rasties pārmērīgs spiediens,
kā arī pastāv fizisku ievainojumu
risks. Glabājot saturu traukā, trauka
noslēgšanai izmantojiet plastmasas
plēvi vai foliju. Atverot trauku, vienmēr
pavērsiet to prom no ķermeņa.
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Kopšana un apkope
Lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtās
tīrīšanas instrukcijas pirms
pirmās lietošanas reizes un
pēc katras lietošanas reizes.
nutribullet® ierīces tīrīšana ir
viegla! Vienkārši novietojiet
jebkuru daļu (izņemot motora
pamatni un ekstraktora asmeni)
uz trauku mazgājamās mašīnas
AUGŠĒJĀ REŽĢA vai mazgājiet
ar rokām ar siltu ziepjūdeni un
noskalojiet.

nutribullet® ierīces
tīrīšana
1. DARBĪBA.

Vissvarīgākais — VIENMĒR
atvienojiet motora pamatni
no strāvas kontaktligzdas
šādos gadījumos: kad ierīce
tiek atstāta bez uzraudzības,
pirms salikt, izjaukt, nomainīt
piederumus vai kustīgas
detaļas, kā arī tīrīšanas laikā.
Nemēģiniet rīkoties ar ierīci,
kamēr visas ierīces daļas nav
pārstājušas kustēties!
2. DARBĪBA.

Noņemiet trauka/ekstraktora
asmens bloku no motora
pamatnes.
3. DARBĪBA.

Tīriet atsevišķos komponentus
(motora pamatni, ekstraktora
asmeņus, nutribullet® traukus),
rīkojoties, kā aprakstīts tālāk.
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MOTORA PAMATNE

• Parasti motora pamatne
nekļūst netīra, bet, ja
ekstraktora asmens
pietiekami cieši netiek
pievilkts traukam, šķidrumi
var izplūst, iekļūt pamatnē,
kā arī nokļūt uz aktivizēšanas
pogām.
• Lai novērstu ievainojumu
gūšanas risku, NEKAD netīriet
baltos pievada izciļņus ar
rokām vai instrumentiem,
ja nutribullet® ierīce ir
pievienota elektrotīklam.
• Neizņemiet gumijas vai
plastmasas ieliktņus no
motora pamatnes.
• Noslaukiet motora pamatnes
iekšpusi un ārpusi, līdz
tā ir tīra, izmantojot siltā
ziepjūdenī samitrinātu sūkli
vai trauku drānu.
• Pievērsiet īpašu uzmanību
baltajiem pievada izciļņiem
motora pamatnes iekšpusē,
lai likvidētu lipīgo materiālu,
kas uzkrājies no pilieniem un
noplūdēm. Ja nepieciešams,
tīrīšanai varat izmantot
nelielu suku, lai nodrošinātu,
ka motora pamatne ir tīra.
	BRĪDINĀJUMS. Nekad

neiegremdējiet 			
motora pamatni ūdenī.

EKSTRAKTORA ASMENS

• NENOŅEMIET BLĪVI, jo tas
neatgriezeniski sabojās
ekstraktora asmeni un izraisīs
noplūdi. Ja pēc mazgāšanas,
kā norādīts iepriekš, ir
nepieciešama papildu
dezinfekcija, varat noskalot
attiecīgo daļu ar 10% etiķa/
ūdens šķīdumu vai ar citronu
sulu. Ja laika gaitā blīve
kļūst vaļīga vai bojāta, varat
pasūtīt jaunu ekstraktora
asmeni tīmekļa vietnē
nutribullet.com vai sazināties
ar klientu apkalpošanas
dienestu.
• Pilnībā nosusiniet ekstraktora
asmeni. Ieteicams pagriezt
asmeni uz sāniem
trauku notekpaplātē, lai
nodrošinātu, ka abas
ekstraktora asmens puses
pilnībā nožūst.
NUTRIBULLET® TRAUKI
UN VĀCIŅI

• Šos komponentus var droši
izmantot trauku mazgājamā
mašīnā ar AUGŠĒJO REŽĢI.
Pirms mazgāšanas trauku
mazgājamajā mašīnā
iesakām šos komponentus
noskalot un ātri notīrīt ar
trauku suku, lai atbrīvotos
no piekaltušiem netīrumiem.
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ trauku
tīrīšanai neizmantojiet
dezinfekcijas ciklu, jo tādējādi
var deformēt plastmasu.
• Regulāri pārbaudiet 3
izciļņus trauka sānos

(plaisāšana, plaisas,
plaisāšana vai deformācija).
Bojājumu gadījumā
nekavējoties nomainiet, lai
novērstu iespējamus fiziskus
ievainojumus.
• NEKAD NEIZMANTOJIET
TRAUKU, JA IZCILNIS IR
SALŪZIS, BOJĀTS VAI
TRŪKST. NEIEVĒROJOT ŠO
NORĀDĪJUMU, TRAUKS UN
MOTORA PAMATNE VAR
ATVIENOTIES, ATKLĀJOT
ASMENS BLOKU!
SAREŽĢĪTU NETĪRUMU TĪRĪŠANA

• Ja sastāvdaļas izžūst
nutribullet® trauka iekšpusē,
veiciet ātru tīrīšanu, piepildot
krūzi apmēram 2/3 ūdeni
ar istabas temperatūrā
(21 °C/70 °F vai zemāk) un
pieskrūvējiet ekstraktora
asmeni. Novietojiet trauka/
ekstraktora asmens bloku
uz nutribullet® motora
pamatnes apmēram
20–30 sekundes. Tādējādi
tiks atbrīvotas piekaltušās
sastāvdaļas, un, nedaudz
paberžot un skalojot, viss
būs tīrs.

Nomaiņas daļas
Lai pasūtītu papildu daļas un
piederumus, lūdzu, apmeklējiet
mūsu tīmekļa vietni nutribullet.
com vai droši sazinieties ar
mūsu klientu apkalpošanas
dienestu.
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LV/ Marķējumu skaidrojums
LV/ Šis marķējums informē, ka šo ierīci nedrīkst izmest
kopā ar mājsaimniecības atkritumiem visā ES teritorijā. Lai
novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,
ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, nododiet to
otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu
resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atgrieztu izmantoto
ierīci, lūdzu, izmantojiet nodrošinātās atgriešanas un
savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju,
pie kura iegādājāties ierīci. Mazumtirgotājs var nogādāt
ierīci videi saudzīgai otrreizējai pārstrādei.
LV/ Šis izstrādājums atbilst Eiropas regulai 1935/2004 par
materiāliem un piederumiem, kas paredzēti saskarei ar
pārtiku.
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