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Manualul
utilizatorului

Avertizare! Pentru a evita riscul de rănire gravă, citiți
cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza
nutribullet®. Când folosiți orice aparat electric, trebuie
respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază,
inclusiv următoarele informații importante.

!

Păstrați aceste instrucțiuni!
NUMAI PENTRU UZ CASNIC

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE

• Acest aparat nu trebuie
utilizat de copii. Nu lăsați
aparatul și cablul electric
la îndemâna copiilor.
Copiii nu trebuie să se
joace cu aparatul.
• NU LĂSAȚI NICIODATĂ
NUTRIBULLET® NESUPRAVEGHEAT ÎN TIMP CE
ESTE UTILIZAT.
• A NU SE UTILIZA ÎN AER
LIBER.
• DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA NUTRIBULLET®
CÂND NU ÎL FOLOSIȚI.
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• Deconectați întotdeauna
aparatul de la sursa de
alimentare dacă este
lăsat nesupravegheat
și înainte de asamblare,
demontare sau curățare.
• Opriți aparatul și deconectați-l de la alimentare înainte de a schimba accesoriile sau de
a vă apropia de piese
care se mișcă în uz.
• Aparatele pot fi utilizate
de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau cu
lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau
instrucțiuni privind utili-

• Nu utilizați acest aparat
pentru altceva decât
pentru utilizarea prevăzută. Utilizarea necorespunzătoare poate duce
la vătămări corporale.

SIGURANȚA LA CĂLDURĂ & PRESIUNE
Pentru a evita vătămarea
corporală, nu amestecați
niciodată ingrediente
fierbinți sau carbogazoase în orice Cupă sigilată nutribullet®!
AVERTIZARE!

CÂND FOLOSIȚI ORICE APARAT ELECTRIC, MĂSURILE DE
BAZĂ DE SIGURANȚĂ TREBUIE OBSERVATE ÎNTOTDEAUNA, INCLUSIV URMĂTOARELE:

zarea aparatului într-un
mod sigur și dacă înțeleg
pericolele implicate.

Ingredientele încălzite
pot presuriza recipientele sigilate atunci când
sunt agitate și pot expulza violent conținutul
fierbinte la deschidere.
Începeți întotdeauna
procesul de amestecare
cu ingrediente la temperatura camerei sau
refrigerate și lichide (21°
C/70 ° F sau mai rece).
Nu operați niciodată în
mod continuu mai mult
decât este necesar
pentru a vă crea rețeta
- în general mai puțin
de un minut.

AVERTIZARE!

Măsuri de siguranță importante

Nu amestecați niciodată
lichide carbogazoase
sau ingrediente efervescente (de exemplu,
bicarbonat de sodiu, praf
de copt, drojdie etc.).
Presiunea cauzată de
gazele eliberate poate
provoca spargerea unei
cupe sigilate nutribullet®,
care poate duce la posibile vătămări și/sau
daune materiale. Fricțiunea lamelor datorită
funcționării prelungite
poate încălzi ingredientele și poate genera presiune internă în recipientul
sigilat. Această presiune
poate determina cupa
și lama să separe sau să
conțină amestecul din recipient, rezultând posibile
vătămări corporale și/sau
daune materiale. Dacă
cupele nutribullet® sigilate sunt calde la atingere,
opriți aparatul și lăsați
vasul să se răcească timp
de cincisprezece minute sau mai mult. Lăsați
conținutul să se stabilească înainte de a elibera
încet paharul de la baza
motorului. Cu cupa nutribullet®, îndreptată spre
față și corp, deșurubați
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FRICȚIA DE LA LAMELE
EXTRACTORULUI ROTATIVE
ÎN TIMPUL AMESTECĂRII
POATE CAUZA INGREDIENTE LA CĂLZIRE ȘI GENERA
PRESIUNEA INTERNĂ ÎN
CUPA SIGILATĂ, DACĂ ESTE
PERMIS SĂ FUNCȚIONEAZĂ
PENTRU MAI MULTE MINUTE. DACĂ CUPA ESTE CALDĂ
LA ATINGERE, LASAȚI-O
SĂ SE RĂCEASCĂ COMLET
ÎNAINTE DE A SE DESCHIDE
CU ATENȚIE, ÎNDREPTATĂ
SPRE CORP PENTRU A EVITA
RĂNIREA.

• După amestecare, lăsați
conținutul să se stabilească și eliberați orice
presiune care s-ar fi putut
acumula în timpul procesului de extracție, deșurubând încet paharul din
ansamblul lamei. Luați
recipientul îndreptat spre
dvs. în cazul în care există
presiune acumulată.
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• Dacă trebuie să amestecați mai mult de un
minut, amestecați pentru intervale de 1 minut.
După ciclul inițial și fiecare ciclu de amestecare

de 1 minut, lăsați baza
motorului să se oprească
complet și așteptați cel
puțin un minut înainte de
a începe un alt ciclu.
• Nu rulați mai mult de 3
intervale consecutive de
1 minut pentru a preveni
supraîncălzirea conținutului. Lăsați conținutul să se
stabilească timp de 2-3 minute după cel de-al treilea
ciclu de extracție pentru a
preveni supraîncălzirea și
acumularea de presiune.
• NU PERMITEȚI AMESTECURILOR AMESTECATE SĂ
STEA ÎNTR-UN RECIPIENT
SIGILAT PENTRU PERIOADE LUNGI DE TIMP! Zahărul din fructe și legume
poate fermenta în timp
degajând gaze care determină acumularea presiunii
într-o cupă sigilată nutribullet®. Dacă nu consumați imediat smoothie-ul,
scoateți lama, acoperiți
recipientul cu un capac sau
folie de plastic și puneți-l la
frigider. Nu depozitați niciodată un amestec amestecat într-o ceașcă sigilată,
fără refrigerare sau pentru
o perioadă prelungită de
timp; conținutul se va strica
și fermenta.

• Trebuie să aveți grijă
dacă lichidul fierbinte este
turnat în blender, deoarece poate fi evacuat din
aparat din cauza aburirii
bruște.

SIGURANȚA LAMEI EXTRACTORULUI
Nu depozitați niciodată
lama extractorului în baza
motorului neatașată la o
cupă nutribullet®. O lamă
expusă poate prezenta un
pericol de lacerație.
AVERTIZARE!

încet lama extractorului
pentru a elibera ușor orice presiune reziduală.

LAMELE SUNT ASCUȚITE! MANIPULAȚI CU
ATENȚIE. Aveți grijă când
manipulați orice lamă.
Pentru a evita rănirea
prin lacerare, nu manipulați și nu atingeți nici o
margine a lamei.
Trebuie respectată precauția la golirea vaselor
și la curățare.
EVITAȚI CONTACTUL CU
PIESE ÎN MIȘCARE! Păstrați mâinile și ustensilele
departe și departe de
lama extractorului în timp
ce amestecați alimente
pentru a reduce riscul
de vătămare corporală
severă.

•		Pentru a preveni scurgerile și posibila separare a
componentelor în timpul
funcționării, aliniați corect și atașați în siguranță
(strângeți manual) lama
la o cupă nutribullet®
și verificați dacă există
scurgeri înainte de a o
pune pe baza motorului
și de a utiliza nutribullet®.
•		Odată ce ați oprit nutribullet®, așteptați până
când motorul se oprește
complet și unitatea se
oprește complet înainte
de a scoate cupa/lama
extractorului de pe baza
motorului. Scoaterea
recipientului de pe unitate înainte de oprirea
completă poate provoca
deteriorarea cuplajului
de lamă extractor sau a
angrenajului motorului.
NU AMESTECAȚI NICIODATĂ FĂRĂ LICHID, DEOARECE
ACEST LUCRU POATE DETERIORA LAMA SAU MOTORUL EXTRACTORULUI.
•		Acțiunea ciclonică® a nutribullet® necesită utilizarea lichidelor pentru a face
smoothie-uri și alte băuturi
nutritive. nutribullet® nu
este destinat folosirii ca și
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•		NU FOLOSIȚI lama extractorului ușor de răsucit
pentru măcinarea ingredientelor uscate, cum ar fi
grâu, cereale sau cafea,
deoarece aceasta poate
deteriora motorul și/sau
lama extractorului.
•		Vă recomandăm să înlocuiți lama extractorului la
fiecare 6 luni (în funcție
de utilizare) sau după
cum este necesar pentru
performanțe optime.
•		Anumite configurații pot
conține o lamă de frezat.
Această lamă poate fi utilizată pentru măcinarea
ierburilor, condimentelor,
cerealelor și semințelor.

SIGURANTA ELECTRICA
AVERTIZARE!

		
Nu utilizați acest produs în
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locații cu specificații electrice sau tipuri de prize diferite. Nu operați cu niciun
tip de adaptor de priză sau
dispozitiv de conversie a
tensiunii, deoarece acestea
pot provoca scurtcircuit
electric, incendiu, șoc electric, vătămări corporale sau
deteriorarea produsului.

•		Pentru siguranța dumneavoastră, nu modificați în
niciun fel priza sau baza
motorului. Acest lucru va
crește riscul de rănire și va
anula garanția produsului.
• Utilizarea accesoriilor de
la terți, inclusiv borcane de conservare, este
interzisă și poate provoca
incendii, electrocutări,
vătămări corporale sau
deteriorări ale produsului
și va anula garanția.
•		Pentru a evita riscul de
electrocutare, nu scufundați niciodată cablul, priza
sau baza motorului blenderului în apă sau în alte
lichide care conduc curentul electric. Întrerupeți
utilizarea în cazul în care
cablul, priza sau baza
motorului sunt deteriorate.
•		ÎntotdeaunaDECONECTAȚI nutribullet® când nu
este utilizat sau ÎNAINTE
DE asamblare, demontare, schimbarea accesoriilor sau curățare. Nu
încercați să manevrați
nutribullet până când nu
s-au oprit toate piesele.
•		Inspectați periodic toate
componentele nutribullet®
pentru deteriorări sau

uzură care pot afecta
funcționarea corectă sau
prezintă un pericol electric. Asigurați-vă că cablul
de alimentare și priza nu
sunt deteriorate. Întrerupeți utilizarea și înlocuiți
cupa nutribullet® dacă
detectați fisuri, aburire sau
deteriorarea plasticului.
Asigurați-vă că lamele se
rotesc liber și că garnitura
este așezată și nedeteriorată. Asigurați-vă că
actuatoarele comutatorului bazei motorului sunt
neobstrucționate, curate
și apăsate cu ușurință.
Urmați instrucțiunile de
întreținere din acest ghid
de utilizare de la paginile 18-19. Nu folosiți
niciodată nutribullet® cu
componente deteriorate. Dacă nutribullet® nu
funcționează în vreun fel,
întrerupeți imediat utilizarea și contactați Serviciul
Clienți.
• Nu lăsați cablul să atârne
peste marginea mesei
sau a blatului. Nu trageți,
răsuciți sau deteriorați
cablul de alimentare.
Nu permiteți cablului să
atingă suprafețe fier-

binți, inclusiv aragazul.
• Dacă motorul nu mai
funcționează, deconectați baza motorului și
lăsați-o să se răcească
timp de o oră înainte de
a încerca să o folosiți din
nou. nutribullet® dvs. are
un întrerupător termic
intern care oprește
motorul atunci când se
supraîncălzește. Întrerupătorul termic se va
reseta atunci când unitatea este deconectată
și întrerupătorul termic
se răcește suficient.
• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de producător, de agentul de
service sau de persoane
calificate în mod similar
pentru a evita un pericol.

AVERTIZARE!

concasor de gheață sau
fără lichide. Adăugați întotdeauna lichid la smoothie.

		ATENȚIE: Pentru a evita
un pericol datorat resetării accidentale a întrerupătorului termic, acest
aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern,
cum ar fi un temporizator, sau conectat la un
circuit care este pornit și
oprit în mod regulat de
utilitate.
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AERISIRE
AVERTIZARE!

		Pentru a preveni un pericol de incendiu, deschiderile de pe partea
de jos a bazei motorului
trebuie să fie lipsite de
praf sau scame și să nu fie
niciodată obstrucționate,
deoarece sunt prevăzute
pentru ventilație pentru
a asigura funcționarea
fiabilă a motorului pentru
a preveni supraîncălzirea.
Nu așezați niciodată nutribullet® deasupra obiectelor inflamabile, cum ar fi
ziare, fețe de masă, șervețele, prosoape de vase,
covorașe de masă sau alte
materiale similare.
•		ATENȚIE! Acționați întotdeauna nutribullet® pe o
suprafață plană, lăsând
spațiu neobstrucționat
sub și în jurul bazei motorului pentru a permite
o circulație adecvată a
aerului. Fantele de pe
partea de jos a bazei
motorului sunt prevăzute
pentru ventilație pentru
a asigura o funcționare
fiabilă și pentru a preveni
supraîncălzirea motorului.
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CUPTOR CU MICROUNDE &
SIGURANȚA DE ÎNCĂLZIRE
PLITĂ
•		NU AMESTECAȚI INGREDIENTE FIERBINȚI! După
amestecare la temperatura camerei sau a ingredientelor mai reci (21°C/70°F
sau mai puțin), transferați
amestecul într-un recipient nesigilat, sigur pentru
cuptorul cu microunde sau
într-o oală de plită pentru
a încălzi. Folosiți mereu un
termometru pentru a testa
temperatura internă a
ingredientelor fierte, s-ar
putea să se simtă reci la
atingere, dar totuși să fie
fierbinți în interior.
• Nu puneți niciuna dintre
piesele nutribullet® într-un cuptor cu microunde, cuptor sau aragaz
sau nu vă scufundați în
apă clocotită, deoarece
acest lucru poate duce la
deteriorarea accesoriului.
•		Evitați amestecarea următoarelor semințe și sâmburi
în nutribullet®, deoarece
conțin o substanță chimică
cunoscută pentru a elibera
cianură în organism atunci
când este ingerată: semințe de măr, sâmburi de

cireșe, sâmburi de prune, sâmburi de piersici și
sâmburi de caise. Sâmburii fructelor pot provoca, de asemenea, deteriorarea lamei și cupei.
SIGURANȚĂ MEDICALĂ
• Informațiile conținute în
acest ghid de utilizare
nu sunt menite să înlocuiască sfatul medicului dumneavoastră.
Consultați întotdeauna
medicul dumneavoastră
cu privire la problemele
de sănătate și nutriție.
INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE PENTRU O UTILIZARE ADECVATĂ
• PENTRU A EVITA SCURGERILE, NU UMPLEȚI EXCESIV CUPA! Asigurați-vă
că ingredientele și lichidul
nu depășesc linia MAX.
Acțiunea ciclonică® a
nutribullet® necesită spațiu
pentru a extrage eficient și
depășirea liniei MAX poate duce la scurgeri și poate
crea o presurizare periculoasă care poate determina separarea ansamblului
vasului și a lamei.
•		Cupele și lamele extractoare sunt specifice

modelului exact al nutribullet®. Utilizarea unor
piese incompatibile (piese
de la alte modele) poate
duce la deteriorarea nutribullet® sau poate crea
pericole pentru siguranță.
Când înlocuiți cupele sau
lama extractorului sau
comandați accesorii suplimentare de pe nutribullet.
com sau contactând Serviciul Clienți, vă rugăm să
specificați modelul pentru
piesele care sunt compatibile cu unitatea dvs.
•		Inspectați periodic toate
componentele nutribullet® pentru deteriorări
sau uzură care pot afecta funcționarea corectă
sau prezintă un pericol
electric. Asigurați-vă că
cablul de alimentare și
priza nu sunt deteriorate.
Întrerupeți utilizarea și
înlocuiți vasele de amestecare dacă detectați
fisuri, tulburări sau alte
deteriorări ale vasului,
file de pe vas sau file
de acționare ale bazei
motorului. Asigurați-vă
că lamele se rotesc liber
și că structura nu este
deteriorată. Asigurați-vă
că baza motorului este
9

neobstrucționată și curată.
Urmați întreținerea recomandată în paginile 18 și
19 și nu folosiți niciodată
nutribullet® cu componente deteriorate. Dacă
nutribullet® nu funcționează în vreun fel, întrerupeți imediat utilizarea și
contactați Serviciul Clienți.
Puteți achiziționa cupe noi
nutribullet® și lame extractoare pe nutribullet.com
sau contactând Serviciul
Clienți. RECOMANDĂM
ÎNLOCUIREA CUPEI LA
FIECARE ȘASE LUNI.

!

Păstrați aceste instrucțiuni!

Dacă aveți comentarii,
întrebări sau nelămuriri,
accesați nutribullet.com.

®
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Ghid de asamblare

Cupă nutribullet®

Iată cum se curăță nutribullet®
Piese de schimb

lama extractorului

baza motorului

Vă mulțumim că ați achiziționat nutribullet®
14
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Asamblarea & utilizarea cupei nutribullet®
VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACESTE GARANȚII IMPORTANTE ÎN
MINTE CÂND FOLOSIȚI
NUTRIBULLET®:

1

Consultați toate declarațiile
de avertizare și precauție din
secțiunea Măsuri importante
de siguranță (pag.2-10)
înainte de a trece la Pasul 2

2

Așezați baza motorului pe o suprafață curată, uscată și plană,
cum ar fi un blat sau o masă.
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5
Conectați cablul de alimentare la o priză electrică.

• 		 Asigurați-vă că baza este conectată pentru utilizare.
• Manipulați ansamblul lamei
extractorului cu grijă, deoarece
lamele sunt ascuțite.
• Nu rulați niciodată nutribullet® în
timp ce este gol.
• Accesoriile nutribullet® nu sunt
destinate utilizării la cuptorul cu
microunde, deoarece pot deteriora accesoriile.

NOTA: Amestecarea nu trebuie
să necesite mai mult de un minut
pentru a obține rezultate netede și
cremoase.

3
Adăugați ingrediente și
lichid în cupa nutribullet®.

• Nu lăsați niciodată nutribullet
nesupravegheat în timp ce este
utilizat.
®

NOTA: Nu supraîncărcați! Pentru a
evita scurgerile, nu adăugați ingrediente dincolo de linia MAX.

AVERTIZARE!

Nu amestecați niciodată
ingrediente fierbinți atunci
când utilizați orice cupă
nutribullet®.
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Ingredientele încălzite pot presuriza recipientele sigilate atunci
când sunt agitate și pot expulza
violent conținutul fierbinte la
deschidere. Începeți întotdeauna procesul de amestecare
cu ingrediente la temperatura
camerei sau refrigerate și lichide
(21° C/70 ° F sau mai rece).

Deblocați ansamblul împingând ușor și desfăcând
cupa în sens invers acelor
de ceasornic.

6
Întoarceți cupa cu capul
în jos și așezați-o pe baza
motorului, împingeți ușor și
răsuciți-o.

4

ATENȚIE
Nu scoateți lama extractorului din
cupa nutribullet® până când amestecarea nu s-a terminat complet. Nu
utilizați lama extractorului ca un capac
de depozitare pentru cupă. Unele
alimente pot conține ingrediente active
sau pot elibera gaze care se vor extinde dacă sunt lăsate într-un recipient
sigilat, rezultând o acumulare excesivă
de presiune care poate prezenta un
risc de rănire. Când depozitați conținutul în cupă, utilizați folie de plastic sau
folie pentru a sigila recipientul. Îndreptați întotdeauna conținutul departe de
corpul dvs. atunci când îl desfaceți.

Puneți lama extractorului în
cupă până când este etanșată bine.
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Îngrijire & întreținere
Vă rugăm să urmați instrucțiunile de curățare de mai jos înainte
de prima utilizare și după fiecare utilizare.
Curățarea nutribullet® este ușoară, pur și simplu așezați oricare
dintre piese (cu excepția bazei
motorului și a lamei transversale)
pe RAFTUL SUPERIOR al mașinii
de spălat vase sau spălați manual cu apă caldă și săpun și clătiți.

Iată cum se curăță
nutribullet®:
PASUL 1: Cel mai important lucru
- ÎNTOTDEAUNA DECONECTAȚI
baza motorului de la priză atunci
când este lăsată nesupravegheată, înainte de asamblare,
demontare, schimbare a accesoriilor sau abordarea pieselor care
se deplasează în timpul utilizării
sau la curățare. Nu încercați să
manevrați aparatul până când nu
s-au oprit toate piesele!
PASUL 2: Îndepărtați ansamblul

cupă/ansamblu lamă extractor
de pe baza motorului.
PASUL 3: Curățați componentele individuale (baza motorului,
lama extractorului, cupele nutribullet®) după cum urmează:

BAZA MOTORULUI:

• În cea mai mare parte, baza
motorului nu se murdărește cu adevărat, dar dacă
neglijați să răsuciți strâns
lama extractorului pe cupă,
lichidele se pot scurge și pot
pătrunde în bază și se pot lipi
de butoanele activatorului.

• Pentru a evita riscul de rănire, NU FOLOSIȚI niciodată

mâinile sau ustensilele pentru
a curăța clapele de acționare
albe în timp ce nutribullet®
este conectat.

• Nu îndepărtați căptușelile din
cauciuc sau plastic din baza
motorului.
• Utilizați un burete sau o cârpă
de vase umezită cu apă caldă
cu săpun pentru a șterge interiorul și exteriorul bazei motorului până când este curat.
• Acordați o atenție deosebită
filelor de acționare albe din interiorul bazei motorului pentru
a slăbi orice resturi lipicioase
din picături și scurgeri. Dacă
este necesar, puteți folosi o
perie mică pentru a curăța
zona pentru a vă asigura că
este menținută curată.
AVERTIZARE: Nu scufundați
niciodată baza motorului în apă.
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LAMA EXTRACTORULUI:

• NU SCOATEȚI GARNITURA deoarece aceasta poate deteriora definitiv lama transversală
și poate cauza scurgeri. Dacă
după spălare, conform indicațiilor de mai sus, se dorește
o dezinfectare suplimentară,
puteți clăti cu o soluție de oțet/
apă de 10% sau cu suc de lămâie. Dacă, în timp, garnitura
se desface sau se deteriorează,
puteți comanda o nouă lamă
de extracție la nutribullet.com
sau contactați Serviciul Clienți.
• Uscați complet lama extractorului. Este util să rotiți lama pe
o parte în scurgătorul de vase
pentru a vă asigura că AMBELE PĂRȚI ale lamei extractorului sunt complet uscate.
CUPE NUTRIBULLET® & CAPACE
CU ACȚIUNE RAPIDĂ

• Aceste articole se spală toate
PE RAFTUL DE SUS al mașinii
de spălat vase. Vă recomandăm să le clătiți și să le dați
o perie rapidă cu o perie
de vase pentru a îndepărta
resturile uscate înainte de a
le spăla în mașina de spălat
vase. Nu folosiți NICIODATĂ
ciclul de igienizare pentru a
spăla Ceștile deoarece acest
lucru poate deforma plasticul.

înlocuiți imediat pentru a preveni posibile vătămări corporale.
• NU FOLOSIȚI NICIODATĂ O
CUPĂ CU O CLAPETĂ RUPTĂ,
DETERIORATĂ SAU LIPSĂ ÎN
ACEST SENS POATE FACE CA
CUPA ȘI BAZA MOTORULUI
SĂ SE SEPARE, EXPUNÂND
ANSAMBLUL LAMEI!
CURĂȚENIE DIFICILĂ:

• Dacă ingredientele se usucă
în interiorul Cupei nutribullet®,
faceți curățarea rapidă umplând paharul cu aproximativ
2/3 plin cu apă la temperatura
camerei (21°C/70°F sau mai
puțin) și înșurubați lama extractorului. Așezați ansamblul
cupă/lamă extractor pe baza
motorului nutribullet® timp de
aproximativ 20-30 de secunde. Asta va slăbi ingredientele
blocate și, cu o curățare ușoară și clătire, veți fi terminat.

Piese de schimb
Pentru a comanda piese și
accesorii suplimentare, vă
rugăm să vizitați site-ul nostru
pe nutribullet.com sau nu ezitați
să contactați Serviciul Clienți.

• Verificați în mod regulat cele 3
clapete de pe părțile laterale
ale Cupei (fisurare, rupere sau
rotunjire). Dacă este deteriorată,
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RO/ Explicația marcajelor
RO/ Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie
aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga
UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau
sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor;
reciclează-l în mod responsabil pentru a promova
reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a
returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele
de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de
la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest
produs pentru reciclare sigură pentru mediu.
RO/ Acest produs este conform cu reglementarea
europeană nr. 1935/2004 privind materialele și articolele
destinate să vină în contact cu produsele alimentare.
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