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Instrukcja
obsługi

Ostrzeżenie! Aby uniknąć ryzyka odniesienia poważnych
obrażeń ciała, przed skorzystaniem z urządzenia
nutribullet® należy przeczytać całą instrukcję. Podczas
korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych ważnych informacji.

!

Zachowaj te instrukcje!

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.

OGÓLNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

•	 Dzieci nie mogą korzystać z tego urządzenia.
Urządzenie i jego kabel
zasilający należy przechowywać z dala od dzieci.
Dzieci nie mogą bawić
się urządzeniem.
• NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ DZIAŁAJĄCEGO
URZĄDZENIA NUTRIBULLET® BEZ NADZORU.
• NIE UŻYWAĆ NA ZEWNĄTRZ.
•	 ZAWSZE ODŁĄCZAĆ
URZĄDZENIE NUTRIBULLET® OD ZASILANIA, GDY
NIE JEST UŻYWANE.
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• Jeśli urządzenie jest
zostawiane bez nadzoru
oraz przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem należy zawsze
odłączyć je od zasilania.
• Wyłączyć urządzenie i
odłączyć je od zasilania
przed wymianą akcesoriów lub podejściem do
części, które poruszają
się podczas pracy.
• 	Urządzenia mogą być
używane przez osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych
bądź niemające doświadczenia ani wiedzy, jeśli są
one nadzorowane bądź
zostały poinstruowane w
zakresie bezpiecznego

• Urządzenia należy używać
wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Niewłaściwe
korzystanie może doprowadzić do obrażeń ciała.

BEZPIECZEŃSTWO
ZWIĄZANE Z CIEPŁEM
I CIŚNIENIEM
Aby uniknąć obrażeń ciała,
nigdy nie należy blendować gorących ani gazowanych składników w szczelnie zamykanym kubku
nutribullet®!
OSTRZEŻENIE!

PODCZAS KORZYSTANIA Z DOWOLNEGO URZĄDZENIA
ELEKTRYCZNEGO NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI, W TYM PONIŻSZYCH POSTANOWIEŃ:

korzystania z urządzenia
oraz rozumieją związane
z tym zagrożenia.

Podgrzane składniki
mogą wywołać ciśnienie
w szczelnie zamkniętych
pojemnikach podczas
ich mieszania, a po
otwarciu tych pojemników ich zawartość może
zostać wyrzucona z nich.
Proces blendowania należy zawsze rozpoczynać, gdy składniki i płyny
są schłodzone lub mają
temperaturę pokojową
(21°C lub niższą).
Urządzenie nie może
nigdy pracować w trybie
ciągłym dłużej niż jest to
konieczne do przygotowania przepisu – z reguły
mniej niż jedną minutę.

OSTRZEŻENIE!

Ważne środki ostrożności

Nigdy nie blendować
płynów gazowanych ani
składników musujących
(np. sody spożywczej,
proszku do pieczenia,
drożdży, surowego ciasta
itp.). Ciśnienie nagromadzone z powodu uwalniających się gazów może
spowodować pęknięcie
kubka nutribullet®, prowadząc do obrażeń ciała i/
lub uszkodzenia mienia.
Tarcie wywoływane przez
ostrze podczas jego dłuższej pracy może powodować nagrzewanie się
składników i wytwarzać
ciśnienie w środku szczelnie zamykanego pojemnika. To ciśnienie może doprowadzić do odłączenia
się pokrywki od kubka lub
wyrzucenia blendowanej
zawartości z pojemnika,
skutkując ewentualnymi
obrażeniami ciała i/lub
uszkodzeniem mienia. Jeśli
szczelnie zamykane kubki
nutribullet® są ciepłe w
dotyku, wyłączyć zasilanie urządzenia i zostawić
naczynie do ostygnięcia
na 15 minut lub dłużej.
Zaczekać, aż zawartość
opadnie na dno i powoli
odłączyć kubek od podstawy z silnikiem. Odsunąć kubek nutribullet® od
twarzy i ciała, i powoli
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minutę zaczekać na całkowite wyłączenie się podstawy z silnikiem i zaczekać
przynajmniej jedną minutę
przed rozpoczęciem kolejnego cyklu.
• Nie przeprowadzać więcej
niż 3 kolejnych cykli 1-minutowych, aby nie doszło
do przegrzania się zawartości. Zaczekać 2–3 minuty
po trzecim cyklu ekstrakcji
aż zawartość opadnie na
dno, aby uniknąć przegrzania i nagromadzenia
się ciśnienia.
• NIE ZOSTAWIAĆ ZBLENDOWANYCH MIKSTUR W
SZCZELNIE ZAMYKANYM
POJEMNIKU PRZEZ DŁUŻSZY CZAS! Cukier występujący w owocach i warzywach
może z czasem sfermentować, powodując uwalnianie
gazów i gromadzenie się
ciśnienia w szczelnie zamykanym kubku nutribullet®. Jeśli
koktajl nie będzie jedzony od
razu, zdjąć ostrze, przykryć
pojemnik przykrywką lub folią
plastikową i wstawić go do
lodówki. Nigdy nie przechowywać zblendowanej mikstury w kubku nutribullet® poza
lodówką lub przez dłuższy
czas, ponieważ jego zawartość sfermentuje i zepsuje się.
• Podczas wlewania gorącego
płynu do blendera należy

zachować ostrożność ponieważ może zostać wyrzucony
z tego urządzenia na skutek
gwałtownego parowania.

BEZPIECZEŃSTWO
ZWIĄZANE Z OSTRZAMI EKSTRAKTORA
Nigdy nie przechowywać
żadnego ostrza ekstraktora w
podstawie silnika, która nie jest
podłączona do kubka nutribullet®. Odsłonięte ostrze może
stwarzać ryzyko skaleczenia.
OSTRZEŻENIE!

odkręcić ostrze ekstraktora, aby delikatnie usunąć
pozostałe ciśnienie.
TARCIE WYTWARZANE PRZEZ
OSTRZA EKSTRAKTORA
OBRACAJĄCE SIĘ PODCZAS
BLENDOWANIA MOŻE POWODOWAĆ NAGRZEWANIE
SIĘ SKŁADNIKÓW I POWSTAWANIE CIŚNIENIA W SZCZELNIE ZAMYKANYM KUBKU,
JEŚLI URZĄDZENIE BĘDZIE
PRACOWAŁO DŁUŻEJ NIŻ
PRZEZ MINUTĘ. JEŚLI KUBEK
TEN JEST CIEPŁY W DOTYKU,
NALEŻY POZOSTAWIĆ GO
DO CAŁKOWITEGO OSTYGNIĘCIA I DOPIERO WTEDY
OSTROŻNIE OTWORZYĆ GO,
ODSUWAJĄC GO OD CIAŁA,
ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ.
• 	Po zblendowaniu zaczekać,
aż zawartość opadnie na
dno i usunąć wszelkie ciśnienie, które mogło nagromadzić się podczas procesu
ekstrakcji, powoli odkręcając
pojemnik od zespołu ostrzy.
Odsunąć pojemnik od siebie
na wypadek gdyby nagromadzone w nim było ciśnienie.
• Jeżeli konieczne jest blendowanie przez dłużej
niż jedną minutę, należy przeprowadzić je w
cyklach 1-minutowych.
Podczas pierwszego i
każdego kolejnego cyklu
blendowania trwającego 1

OSTRZA SĄ OSTRE! OBCHODZIĆ SIĘ Z NIMI
OSTROŻNIE. Podczas pracy z jakimkolwiek ostrzem
należy zachować ostrożność. Nie przenosić żadnego ostrza za krawędź ani
nie dotykać jej, aby uniknąć skaleczenia. Podczas
opróżniania naczyń i w
trakcie czyszczenia należy
zachować ostrożność.
UNIKAĆ KONTAKTU Z RUCHOMYMI CZĘŚCIAMI! Nie
zbliżać rąk ani przyborów
do ostrza ekstraktora podczas blendowania jedzenia, aby ograniczyć ryzyko
poważnych obrażeń ciała.

• 		Aby uniknąć wycieków
i ewentualnego rozłączenia się elementów
podczas pracy, właściwie
ustawić i bezpiecznie
przymocować (dokręcić

ręcznie) ostrze do kubka
nutribullet®, a następnie
sprawdzić szczelność
przed założeniem tego
zestawu na podstawę z
silnikiem oraz użyciem
urządzenia nutribullet®.
•		Po wyłączeniu urządzenia
nutribullet® zaczekać aż
silnik zatrzyma się całkowicie, a zasilanie urządzenia zostanie kompletnie odłączone i dopiero
wtedy zdjąć kubek/ostrze
ekstraktora z podstawy z
silnikiem. Zdjęcie pojemnika przed wyłączeniem się
zasilania urządzenia może
spowodować uszkodzenie
złącza ostrza ekstraktora
lub przekładni silnika.
NIGDY NIE BLENDOWAĆ
BEZ PŁYNU, PONIEWAŻ
MOŻE TO SPOWODOWAĆ
USZKODZENIE SILNIKA LUB
OSTRZA EKSTRAKTORA.
•		Do działania cyclonic action® urządzenia
nutribullet® wymagane
jest stosowanie płynów umożliwiających
przyrządzanie koktajli
i innych odżywczych
napojów. Urządzenie
nutribullet® nie jest przeznaczone do kruszenia lodu ani pracy bez
płynów. Należy zawsze
dodać płyn do koktajlu.
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•		Zalecamy wymianę ostrza
ekstraktora co 6 miesięcy
(w zależności od użytkowania) lub zgodnie z potrzebą, aby utrzymać jego
optymalną wydajność.
•		Pewne konfiguracje mogą
obejmować ostrze mielące. To ostrze służy do
mielenia ziół, przypraw
oraz ziaren i nasion.

BEZPIECZEŃSTWO
ELEKTRYCZNE

OSTRZEŻENIE!

		
Nie używać tego produk-
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tu w miejscach, w których
dostępne jest zasilanie
elektryczne o innych parametrach lub w których
używa się innych wtyczek.
Nie stosować wszelkiego
rodzaju przejściówek oraz
przetwornicy napięcia,
gdyż mogą one spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub
uszkodzenie produktu.

•		Dla własnego bezpieczeństwa nie modyfikować wtyczki ani podstawy
z silnikiem w żaden spo-

sób. W przeciwnym razie
wzrośnie ryzyko obrażeń
ciała i dojdzie do utraty
gwarancji na produkt.
•		Zabrania się korzystania z
przystawek, w tym słoików
do konserwowania żywności, innych producentów,
ponieważ może to spowodować pożar, porażenie
prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub uszkodzenie
produktu i będzie skutkowało utratą gwarancji.
•		Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie zanurzać
kabla zasilającego kabla
zasilającego, wtyczki ani
podstawy z silnikiem blendera w wodzie lub innych
płynach przewodzących
prąd elektryczny. Zaprzestać korzystania z produktu
w przypadku uszkodzenia
kabla zasilającego, wtyczki
lub silnika.
•		Zawsze ODŁĄCZAĆ
WTYCZKĘ urządzenia
nutribullet®, gdy nie jest ono
używane lub PRZED jego
montażem, demontażem,
czyszczeniem lub wymianą
akcesoriów. Nie zajmować
się urządzeniem nutribullet,
dopóki wszystkie jego części
nie przestaną się poruszać.
•		Co pewien czas sprawdzać
wszystkie elementy urządze-

nia nutribullet® pod kątem
uszkodzenia lub zużycia,
gdyż mogą one uniemożliwić prawidłowe działanie
urządzenia lub stwarzać
zagrożenie związane z prądem elektrycznym. Pilnować,
aby wtyczka i kabel zasilający nie uległy uszkodzeniu. W
przypadku wykrycia pęknięcia, spękania, zmętnienia lub
innego uszkodzenia plastiku
należy zaprzestać korzystania z kubka nutribullet® i
wymienić go. Sprawdzić, czy
ostrza obracają się swobodnie oraz czy uszczelka jest
dobrze osadzona i czy nie
jest uszkodzona. Upewnić
się, czy siłowniki podstawy z
silnikiem nie są ograniczone, czy są czyste oraz czy
można je łatwo wciskać.
Postępować zgodnie ze
wskazówkami dotyczącymi
konserwacji, które zamieszczono na stronach 18–19
niniejszej instrukcji obsługi.
Nigdy nie używać urządzenia nutribullet® z uszkodzonymi elementami. Jeśli
urządzenie nutribullet® nie
działa prawidłowo, natychmiast zaprzestać korzystania
z niego i skontaktować się z
Działem Obsługi Klienta.
•		 Nie dopuszczać do zwisania kabla zasilającego
na krawędzi stołu lub
blatu. Nie ciągnąć za
ani nie skręcać i nie po-

wodować uszkodzenia
kabla zasilającego. Nie
dopuszczać do kontaktu
kabla z gorącymi powierzchniami, w tym z
piekarnikiem.
•		Jeśli silnik przestanie działać, należy odłączyć podstawę z silnikiem od zasilania i zostawić ją na godzinę
do ostygnięcia przed jej
ponownym użyciem. Urządzenie nutribullet® posiada
wbudowany wyłącznik
termiczny, który powoduje
wyłączenie silnika, gdy dojdzie do jego przegrzania.
Wyłącznik ten zresetuje się
po odłączeniu urządzenia od zasilania oraz gdy
odpowiednio się schłodzi.
• 		Jeżeli kabel zasilający
jest uszkodzony, musi
zostać wymieniony przez
producenta, pracownika
serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach,
aby uniknąć zagrożeń.
		OSTRZEŻENIE Aby uniknąć
zagrożenia związanego
z przypadkowym zresetowaniem wyłącznika
termicznego, nie można
zasilać tego urządzenia
za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia
przełączającego, takiego
jak regulator czasowy lub
poprzez podłączenie go

OSTRZEŻENIE!

•		NIE UŻYWAĆ ostrza
ekstraktora do mielenia
suchych składników, takich jak ziarna, płatki lub
kawa, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie silnika i/lub ostrza
ekstraktora.
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do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany
przez zakład energetyczny.
WENTYLACJA
OSTRZEŻENIE!

		Aby uniknąć ryzyka
pożaru, otwory przewidziane na dole podstawy
z silnikiem nie mogą być
zablokowane przez kurz
ani kłaczki, gdyż ich zadaniem jest wentylowanie silnika w celu zapewnienia jego prawidłowej
pracy i ochrony go przed
przegrzaniem. Nigdy nie
stawiać urządzenia nutribullet® na przedmiotach
łatwopalnych, takich jak
gazety, obrusy, serwetki,
ścierki, maty oraz innych.
•		PRZESTROGA! Zawsze
używać urządzenia
nutribullet® na równej
powierzchni, zapewniając wolną przestrzeń pod
oraz dookoła podstawy
z silnikiem, co umożliwi
właściwą cyrkulację powietrza. Szczeliny przewidziane na dole podstawy z silnikiem służą
do jego wentylacji w celu
zapewnienia jego prawidłowej pracy i ochrony
go przed przegrzaniem.
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BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z PODGRZEWANIEM
W MIKROFALÓWCE LUB NA
KUCHENCE
•		NIE BLENDOWAĆ GORĄCYCH SKŁADNIKÓW! Po
zblendowaniu składników
w temperaturze pokojowej
lub niższej (21°C), przenieść
miksturę do niezamykanego szczelnie pojemnika,
którego można używać w
mikrofalówce lub do garnka na kuchence w celu jej
podgrzania. Należy zawsze
sprawdzać temperaturę
wewnętrzną ugotowanych
składników za pomocą termometru, ponieważ mogą
one być chłodne w dotyku,
ale nadal gorące w środku.
• Nie wkładać żadnej części
urządzenia nutribullet® do
mikrofalówki, piekarnika ani
garnka na kuchence, a także
nie zanurzać jej we wrzątku,
ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
•		Nie blendować następujących nasion ani pestek
w urządzeniu nutribullet®,
gdyż zawierają one substancję chemiczną, o której
wiadomo, że po jej spożyciu
uwalnia cyjanid do organizmu: pestki jabłek, wiśni,
śliwek, brzoskwiń i moreli.
Pestki owoców mogą także
spowodować uszkodzenie
ostrza oraz kubka.

BEZPIECZEŃSTWO
MEDYCZNE
•		Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji
obsługi nie zastępują
porady lekarskiej. W
sprawach związanych ze
zdrowiem i odżywianiem
należy zawsze skontaktować się z lekarzem.
DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA
URZĄDZENIA
• NIE PRZEPEŁNIAĆ KUBKA, ABY NIE DOSZŁO DO
WYCIEKU! Uważać, aby
składniki i płyn nie przekroczyły linii MAX. Do
działania cyclonic action®
urządzenia nutribullet®
wymagana jest skuteczna
ekstrakcja, a przekroczenie tej linii może spowodować wyciek i doprowadzić
do nagromadzenia się
niebezpiecznego ciśnienia,
przez które naczynie może
odłączyć się od ostrza.
• 		Kubek i ostrza ekstraktora
są dobierane specjalnie
do danego modelu urządzenia nutribullet®. Używanie niezgodnych części
(lub części z innych modeli) może spowodować
uszkodzenie urządzenia
nutribullet® lub zagrażać

bezpieczeństwu. Podczas
wymiany kubków lub
ostrza ekstraktora bądź
zamawiania dodatkowych akcesoriów na stronie nutribullet.com albo
poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta należy podać model swojego
urządzenia, aby możliwe
było określenie części,
które są z nim zgodne.
•		Co pewien czas sprawdzać wszystkie elementy
urządzenia nutribullet®
pod kątem uszkodzenia lub zużycia, gdyż
mogą one uniemożliwić
prawidłowe działanie
urządzenia lub stwarzać
zagrożenie związane z
prądem elektrycznym.
Pilnować, aby wtyczka i
kabel zasilający nie uległy
uszkodzeniu. Zaprzestać
korzystania i wymienić
naczynia do blendowania
w przypadku wykrycia
pęknięcia, zmętnienia,
innego uszkodzenia naczynia, jego wypustek lub
wypustek załączających
w podstawie z silnikiem.
Sprawdzić, czy ostrza obracają się swobodnie oraz
czy konstrukcja nie jest
uszkodzona. Sprawdzić,
czy podstawa z silnikiem
nie jest zablokowana oraz
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czy jest czysta. Postępować zgodnie z zaleceniami
dotyczącymi konserwacji,
które podano na stronach
18 i 19, i nigdy nie używać
urządzenia nutribullet® z
uszkodzonymi elementami.
Jeśli urządzenie nutribullet® nie działa prawidłowo,
natychmiast zaprzestać
korzystania z niego i skontaktować się z Działem
Obsługi Klienta. Nowe kubki i ostrza ekstraktora do
urządzenia nutribullet® są
dostępne na stronie nutribullet.com lub za pośrednictwem Działu Obsługi
Klienta. ZALECAMY WYMIANĘ KUBKA CO SZEŚĆ
MIESIĘCY.
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!

Zachowaj te
instrukcje!

W przypadku jakichkolwiek
uwag, pytań lub obaw przejść
na stronę nutribullet.com.

®
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Instrukcja montażu

kubek nutribullet®

Sposób czyszczenia urządzenia nutribullet®
Części zamienne

ostrze ekstraktora
easy-twist

podstawa z silnikiem

Dziękujemy za zakup urządzenia nutribullet®
14
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Montaż i korzystanie z
kubka nutribullet®
1
PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA
NUTRIBULLET® NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYCH
WAŻNYCH ŚRODKACH
OSTROŻNOŚCI:

2

Przed przejściem do kroku 2
zapoznać się ze wszystkimi
ostrzeżeniami i przestrogami,
jakie zamieszczono w punkcie Ważne środki ostrożności
(str. 2–10).
Postawić podstawę z silnikiem na czystej, suchej i
równej powierzchni, takiej
jak blat lub stół.
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5
Włożyć wtyczkę kabla
zasilającego do gniazdka
elektrycznego.

• 		 Pamiętać o podłączeniu podstawy do zasilania w celu jej użycia.

UWAGA: Uzyskanie płynnej i kremowej konsystencji nie powinno
wymagać blendowania przez
dłużej niż 1 minutę.

• Ostrożnie obchodzić się z zespołem ostrzy ekstraktora, ponieważ
są one ostre.
• Nigdy nie uruchamiać pustego
urządzenia nutribullet®.
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• Akcesoria do urządzenia nutribullet® nie są przeznaczone do
mikrofalówki, ponieważ może
ona je uszkodzić.

Włożyć składniki i wlać płyn
do kubka nutribullet®.
UWAGA: Nie przepełniać. Nie przekraczać linii MAX, aby nie doszło
do wycieku.

• Nigdy nie pozostawiać używanego urządzenia nutribullet® bez
nadzoru.

6

OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie blendować gorących składników w kubku
nutribullet®.
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Podgrzane składniki mogą wywołać
ciśnienie w szczelnie zamkniętych
pojemnikach podczas ich mieszania,
a po otwarciu tych pojemników ich
zawartość może zostać wyrzucona
z nich. Proces blendowania należy
zawsze rozpoczynać, gdy składniki i
płyny są schłodzone lub mają temperaturę pokojową (21°C lub niższą).

Odblokować zespół, delikatnie wciskając i przekręcając kubek w lewą stronę.

Odwrócić kubek do góry
dnem i założyć go na podstawę z silnikiem, delikatnie
go wcisnąć i przekręcić.

4

PRZESTROGA
Nie zdejmować ostrza ekstraktora z
kubka nutribullet®, zanim blendowanie
nie zostanie całkowicie zakończone. Nie
używać ostrza ekstraktora jako przykrywki do przechowywania kubka. Niektóre potrawy mogą zawierać składniki
aktywne lub uwalniać gazy, które będą
się rozszerzać w szczelnie zamkniętym
pojemniku, wytwarzając nadmierne
ciśnienie, które może doprowadzić do
obrażeń ciała. Przykryć kubek z przechowywanym jedzeniem folią (plastikową). Podczas otwierania kubka należy
zawsze odsunąć go od siebie.

Założyć ostrze ekstraktora na kubek i szczelnie je
dokręcić.
17

Pielęgnacja i konserwacja.
Przed pierwszym oraz po każdym użyciu urządzenia należy je
wyczyścić zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
Czyszczenie urządzenia nutribullet® jest łatwe i wymaga tylko
umieszczenia jego elementów (za
wyjątkiem podstawy z silnikiem
i ostrza ekstraktora) na GÓRNEJ
PÓŁCE w zmywarce lub ich ręcznego umycia w ciepłej wodzie z
mydłem oraz przepłukania.

Sposób czyszczenia
urządzenia nutribullet®
KROK 1: Najważniejsza rzecz –
ZAWSZE WYCIĄGAĆ WTYCZKĘ
podstawy z silnikiem, gdy jest
ona pozostawiana bez nadzoru,
przed montażem, demontażem,
wymianą akcesoriów lub podejściem do ruchomych części
podczas korzystania z urządzenia lub jego czyszczenia.
Nie zajmować się urządzeniem,
dopóki wszystkie jego części nie
przestaną się poruszać!
KROK 2: Zdjąć zespół kubka/
ostrza ekstraktora z podstawy z
silnikiem.
KROK 3: Wyczyścić poszczególne
elementy (podstawa z silnikiem,
ostrza ekstraktora, kubki nutribullet®) w następujący sposób:

PODSTAWA Z SILNIKIEM:

• W większości przypadków podstawa z silnikiem tak naprawdę
nie brudzi się, ale jeśli ostrze
ekstraktora nie będzie dobrze
przymocowane do kubka,
może dojść do wycieku płynów,
które mogą przedostać się na
podstawę i przykleić się do
przycisków aktywacyjnych.
• Aby uniknąć obrażeń ciała,
NIGDY nie czyścić białych
wypustek załączających
rękami lub przyborami, gdy
urządzenie nutribullet® jest
podłączone do zasilania.
• 	 Nie wyciągać gumowych lub plastikowych wkładek, które znajdują się w podstawie z silnikiem.
• Wytrzeć podstawę z silnikiem do
czysta w środku i na zewnątrz,
używając gąbki lub ścierki nasączonej ciepłą wodą z mydłem.
• 	 Zwracać szczególną uwagę
na białe wypustki załączające
znajdujące się po wewnętrznej
stronie podstawy z silnikiem,
aby poluzować przyklejone
pozostałości będące skutkiem
skapywania i rozlania jedzenia.
W razie potrzeby do wyczyszczenia tego obszaru można
użyć małej szczotki.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zanurzać podstawy z silnikiem w wodzie.
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OSTRZE EKSTRAKTORA:

• NIE ZDEJMOWAĆ USZCZELKI,
ponieważ spowoduje to trwałe
uszkodzenie ostrza i doprowadzi
do nieszczelności. Jeśli po umyciu
w sposób przedstawiony powyżej wymagana będzie dodatkowa dezynfekcja, można przeprowadzić płukanie w 10% roztworze
octu i wody lub w soku z cytryny.
Jeśli z czasem dojdzie do poluzowania się lub uszkodzenia
uszczelki, na stronie nutribullet.
com lub w Dziale Obsługi Klienta
będzie można zamówić nowe
ostrze ekstraktora.
• Całkowicie wysuszyć ostrze
ekstraktora. Pomocne jest
obrócenie ostrza na bok w suszarce do naczyń, co umożliwi
całkowicie wyschnięcie tego
ostrza po OBU STRONACH.
KUBKI NUTRIBULLET® I PRZYKRYWKI NA WYNOS:

• Każdy z tych elementów można bezpiecznie myć na GÓRNEJ PÓŁCE w zmywarce. Przed
włożeniem ich do zmywarki
zalecamy ich wypłukanie i
szybkie wyczyszczenie szczotką do naczyń w celu usunięcia
zaschniętych pozostałości.
NIGDY nie myć kubków w cyklu
odkażania, ponieważ spowoduje to wypaczenie się plastiku,
z którego są one wykonane.
• Regularnie sprawdzać 3 wypustki
z boku kubka (pęknięcie, spękanie, rozerwanie lub zaokrąglenie).

W przypadku uszkodzenia natychmiast wymienić, aby uniknąć
ewentualnych obrażeń ciała.
• NIGDY NIE UŻYWAĆ KUBKA
Z PĘKNIĘTĄ, USZKODZONĄ
LUB BRAKUJĄCĄ WYPUSTKĄ, PONIEWAŻ MOŻE TO
SPOWODOWAĆ ODŁĄCZENIE SIĘ KUBKA OD PODSTAWY Z SILNIKIEM I ODSŁONIĘCIE ZESPOŁU OSTRZY!
USUWANIE UPORCZYWYCH ZABRUDZEŃ:

• Składniki zaschnięte w kubku
nutribullet® można bez problemu usunąć, wlewając do niego
do około 2/3 pojemności wodę
w temperaturze pokojowej
(21°C lub niższa) i przykręcając
ostrze ekstraktora. Założyć zespół kubka/ostrza ekstraktora
na podstawę z silnikiem nutribullet® na około 20–30 sekund.
Spowoduje to poluzowanie
zablokowanych składników,
po czym czyszczenie będzie
wymagało już tylko lekkiego
szorowania i przepłukania.

Części zamienne
Akcesoria i części dodatkowe
można znaleźć na naszej
witrynie internetowej pod
adresem nutribullet.com lub w
Dziale Obsługi Klienta.
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PL/ Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu.
PL/ Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy
wyrzucać do odpadów miejskich. Można go dostarczyć
do odpowiednich ośrodków segregujących odpady
przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek
zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie
sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków
dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego
nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie
materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania
znaczącej oszczędności energii i zasobów. Zużyty sprzęt
może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie
ludzi, z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych
substancji, mieszanin oraz części składowych. Na
obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje
umieszczony na produkcie symbol przekreślonego
pojemnika na śmieci.
PL/ Przedmiotowy produkt jest zgodny z europejskim
rozporządzeniem nr. 1935/2004 w sprawie materiałów
i artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
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