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Bruger
vejledning

NÅR DU BRUGER ET ELEKTRISK APPARAT, SKAL DU ALTID
OVERHOLDE DE MEST GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDS
FORANSTALTNINGER, HERUNDER FØLGENDE:
Advarsel! For at undgå risiko for alvorlig skade skal du
altid læse alle anvisninger nøje igennem, før du taget dit
nutribullet® i brug. Når du bruger et elektrisk apparat,
skal du altid overholde alle grundlæggende sikkerheds
foranstaltninger, herunder følgende vigtige oplysninger.

!

Gem disse instruktioner!

KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

GENERELLE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

• Børn må ikke tage dette
apparat i brug. Hold ap
paratet og dets ledning
utilgængeligt for børn.
Børn må ikke lege med
apparatet.
• NUTRIBULLET® MÅ ALDRIG EFTERLADES UDEN
OPSYN, MENS DEN ER I
BRUG.
• IKKE TIL UDENDØRS
BRUG.
• TAG ALTID LEDNINGEN UD
AF NUTRIBULLET®, NÅR
DET IKKE ER I BRUG.
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• Tag altid ledningen ud
af vægkontakten, hvis
apparatet efterlades
uden opsyn og inden
montering, afmontering
eller rengøring.
• Sluk apparatet, og tag
ledningen ud af væg
kontakten, inden du skif
ter tilbehør eller nærmer
dig bevægelige dele.
• Apparater kan bruges
af personer med ned
sat fysisk, sensorisk eller
psykisk funktionsevne
eller mangel på erfaring
og viden, hvis de er ble
vet overvåget eller har
fået instruktioner i sikker

• Brug ikke apparatet til
andet end den tilsigtede
anvendelse. Misbrug
kan forårsage person
skade.

VARME- OG TRYKSIKKERHED
For at undgå personska
de må man aldrig blende
varme eller kulsyrehol
dige ingredienser op i en
forseglet nutribullet® kop!
Varme ingredienser
kan opbygge et tryk
i forseglede behol
dere, når de rystes og
omrøres, og det kan
medføre, at det varme
indhold sprøjter ud ved
åbning af låget. Start
altid blendningen med
ingredienser og væske
ved stuetemperatur
eller fra køleskabet
(21°C/70°F eller lavere).
Kør ikke blandingen i
længere tid end nød
vendigt, når du laver
din opskrift – normalt
mindre end ét minut.

ADVARSEL!

brug af apparatet, og
de forstår de relevante
farer ved brug heraf.

ADVARSEL!

Vigtige sikkerheds
foranstaltninger

Blend aldrig kulsyrehol
dige væsker eller bru
sende ingredienser (f.eks.
natron, bagepulver, gær,
kagedej osv.). Trykket fra
de udløste gasser kan
medføre, at en forseglet
nutribullet® kop eksplo
derer, og det kan forår
sage personskade og/
eller tingskade. Friktion fra
klingen fra den forlæn
gede drift kan opvarme
ingredienserne og frem
bringe et indvendigt tryk i
den forseglede beholder.
Trykket kan medføre, at
koppen og klingen går fra
hinanden eller blender
indholdet, så det sprøj
ter ud af beholderen,
som evt. kan forårsage
personskade og/eller
tingskade. Hvis de forseg
lede nutribullet® kopper er
for varme ved berøring,
skal du slukke for mas
kinen og lade enheden
køle ned i 15 minutter eller
mere. Lad indholdet sætte
sig, før du langsomt tager
koppen af motorenheden.
nutribullet® koppen skal
pege væk fra dit ansigt og
kroppen, inden du skruer
den udtagelige klinge
langsomt af, så et evt.
resttryk udløses forsigtigt.
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• Efter blendning skal du
lade indholdet sætte sig
og frigive et evt. tryk,
som kan være bygget
op under ekstraktions
processen, ved langsomt
at skrue beholderen af
fra knivsamlingen. Lad
beholderen pege væk
fra dig for at beskytte dig
selv mod et evt. opbyg
get tryk.
• Hvis du har brug for at
blende i længere tid end
et minut, skal du blende i
1-minuts intervaller. Efter
den første og for hver
efterfølgende 1-minuts
blendning skal du lade
motorenheden standse
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helt og vente i mindst et
minut, før du starter den
næste cyklus.
• Kør ikke mere end 3
på hinanden følgende
1-minuts intervaller for at
forhindre, at indholdet
overopheder. Lad indhol
det sætte sig i 2-3 minut
ter efter en 3. blendnings
cyklus for at forhindre
overophedning eller en
opbygning af tryk.
• BLENDEDE BLANDINGER
MÅ IKKE OPBEVARES I
EN FORSEGLET BEHOLDER I FOR LANG TID AD
GANGEN! Sukkeret i frugt
og grøntsager kan gære
over tid, som kan danne
gasser og opbygge et tryk
i en forseglet nutribullet®
kop. Hvis du ikke spiser
din smoothie med det
samme, skal du fjerne den
udtagelige klinge, dække
beholderen til med et låg
eller husholdningsfilm og
sætte den i køleskabet.
Opbevar aldrig blendede
blandinger i en forseglet
nutribullet® kop, hvis den
ikke står på køl og i det
hele taget aldrig i læn
gere tid. Indholdet bliver
dårligt og gære.

• Pas på, hvis du hælder
varm væske i blenderen,
da det kan sprøjte op ad
apparatet på grund af den
pludselige fordampning.

SIKKERHED VEDR. DEN
UDTAGELIGE KLINGE
Opbevar aldrig udtagelige
klinger i motorenheden, når
de ikke er fastgjort til en
nutribullet® kop. En ekspo
neret klinge kan udvise fare
for flæsning af huden.
ADVARSEL!

FRIKTION FRA DE ROTE
RENDE AFTAGELIGE KLIN
GER UNDER BLENDNING
KAN MEDFØRE, AT INGRE
DIENSERNE OPVARMES OG
FREMBRINGER ET INDVEN
DIGT TRYK I DEN FORSEG
LEDE KOP, HVIS MASKINEN
KØRER LÆNGERE END ET
MINUT. HVIS KOPPEN ER
FOR VARM VED BERØRING,
SKAL DU LADE DEN KØLE
HELT NED, INDEN DU FOR
SIGTIGT TAGER LÅGET AF
VÆK FRA KROPPEN, SÅ DU
UNDGÅR EN SKADE.

KLINGER ER SKARPE!
HÅNDTERES FORSIG
TIGT. Vær forsigtig, når
du håndterer klinger. Rør
ikke klingernes kanter
for at undgå flæsning af
huden. Pas på, når du
tømmer beholdere og
under rengøring.
UNDGÅ BERØRING MED
BEVÆGELIGE DELE! Hold
hænderne og redskaber
væk fra udtagelige klin
ger, når du blender mad.
Det nedsætter risikoen for
alvorlig personskade.

•		For at forhindre læk, og at
komponenterne skiller ad
under driften, skal du jus
tere den udtagelige klinge
og fastgør den korrekt
manuelt til en nutribullet®

kop og tjekke, om der er
læk, inden du sætter den
på motorenheden og
kører din nutribullet®.
•		Når du har standset din
nutribullet®, skal du ven
te, indtil motoren stopper
helt op, og enheden er
helt standset, inden du
fjerne koppen/den udta
gelige klinge fra motor
enheden. Hvis du fjerner
beholderen fra enheden,
inden den er helt stand
set, kan du beskadige
den udtagelige klinges
fatning eller motorens
drivkoblingssystem.
BLEND ALDRIG UDEN
VÆSKE, DA DET KAN
BESKADIGE DEN
UDTAGELIGE KLINGE
ELLER MOTOREN.
•		Teknologien cyclonic
action® til din nutribullet®
kræver, at der bruges
væske til fremstilling af
smoothies og andre næ
rende drikke. nutribullet®
er ikke beregnet til brug
som isknuser eller til brug
uden væske. Tilsæt altid
væske i din smoothie.
•		BRUG IKKE den udtageli
ge klinge til maling af tør
re ingredienser som f.eks.
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•		Vi anbefaler at du udskif
ter din udtagelige klinge
hver 6. måned (afhæn
gigt af brugen) eller efter
behov for at opnå opti
male resultater.
•		Visse konfigurationer kan
indeholde en fræserkniv.
Kniven kan bruges til at
male urter, krydderier,
korn og frøer/kerner.

ELEKTRISK SIKKERHED
ADVARSEL!

		
Dette produkt må ikke

bruges på steder med
andre elektriske specifika
tioner eller stiktyper. Brug
ikke stikadaptere eller
spændingsomformere, da
de kan forårsage elektrisk
kortslutning, brand, elek
trisk stød, personskade
eller tingskade.

•		For din egen sikkerhed
må du ikke tilpasse stikket
eller motorenheden på
nogen måde. I modsat
fald kan det øge risikoen
for skade, og garantien
vil bortfalde.
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•		 Brugen af udstyr fra
tredjepart, herunder då
ser, er ikke tilladt og kan
medføre brand, elektrisk
stød, personskade eller
produktskade, hvormed
garantien bortfalder.
•		For at undgå risikoen
for elektrisk stød må
man aldrig nedsænke
ledningen, stikket eller
motorenheden til blen
deren i vand eller andre
væsker, der leder den
elektriske strøm. Brug
aldrig ledningen, stikket
eller motorenheden, hvis
de er beskadiget.
•		TAG ALTID ledningen ud
af din nutribullet®, hvis den
ikke er i brug eller FØR
montering, afmontering,
udskiftning af tilbehør eller
rengøring. Prøv aldrig på
at håndtere nutribullet®,
før alle delene er holdt op
med at bevæge sig.
•		Se alle nutribullet® kom
ponenter regelmæssigt
efter for beskadigelse
eller slid, som kan forhin
dre den korrekte funktion
eller udvise en elektrisk
fare. Sørg for, at strøm
ledningen og stikket er
ubeskadiget. Hold op med

at bruge, og udskift din
nutribullet® kop, hvis du
opdager en revne eller
sprækker, skjolder eller
skader i plasticmateria
let. Sørg for, at klingerne
roterer frit, og at pak
ningen sidder korrekt
og ikke er beskadiget.
Sørg for, at motorenhe
dens pulsfunktioner er
frit tilgængelige, rene
og let kan nedtrykkes.
Følg vedligeholdelses
instruktionerne i denne
brugervejledning på side
18-19. Kør aldrig din
nutribullet® med øde
lagte komponenter. Hvis
din nutribullet® udviser
en hvilken som helst fejl,
skal du straks holde op
med at bruge den og
kontakte kundeservice.
• Ledningen må ikke hæn
ge ud over bordkanten
eller køkkenbordet.
Træk ikke i eller vrid ikke
strømledningen, og pas
på ikke at beskadige
den. Ledningen må ikke
berøre varme overfla
der, inklusive komfuret.
•		Hvis motoren stopper

med at virke, skal du
tage ledningen ud af
motorenheden og lade
den køle ned i en time,
inden du prøver at tage
den i brug igen. Din
nutribullet® har en ind
vendig varmeafbryder,
der slukker motoren, hvis
den overopheder. Den
termiske strømafbryder
nulstilles, når ledningen
tages ud af enheden, og
den termiske strømafbry
der er nedkølet tilstræk
keligt.
• Hvis ledningen er beska
diget, skal den udskiftes
af fabrikanten, dennes
servicepartner eller
tilsvarende kvalificerede
personer for at undgå
en fare.
		ADVARSEL: For at und
gå en fare på grund af
utilsigtet nulstilling af
den termiske afbryder
må dette apparat ikke
forsynes via eksternt
afbryderudstyr, f.eks. en
timer, eller tilsluttes et
kredsløb, som elselska
bet tænder og slukker
for regelmæssigt.

ADVARSEL!

frø og kerner, korn eller
kaffe, da det kan ødelæg
ge motoren og/eller den
udtagelige klinge.
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VENTILATION
ADVARSEL!

		For at undgå brandfare
skal hullerne i motoren
hedens bund altid være
fri for støv eller fnuller og
må aldrig være tilstoppe
de, da de bruges til ven
tilation for at sikre den
pålidelige drift af moto
ren og forhindre overop
hedning. Anbring aldrig
din nutribullet® oven på
brandbare materialer,
som f.eks. aviser, duge,
servietter, viskestykker,
dækkeservietter eller lig
nende materialer.
•		PAS PÅ! Kør altid din
nutribullet® på en plan
overflade med plads
under og omkring motor
enheden, så der kommer
god luftcirkulation. Der er
huller i bunden af motor
enheden til ventilation
for at sikre en pålidelig
drift og forhindre over
ophedning.

SIKKERHED VEDRØRENDE
OPVARMNING I MIKROBØLGEOVN OG PÅ KOMFUR
•		BLEND ALDRIG VARME
INGREDIENSER! Efter at du
har blendet ingredienser
ved stuetemperatur eller
ingredienser fra køleskabet
(21°C/70°F eller mindre),
skal du hælde blandingen i
en mikrobølgeegnet be
holder uden låg eller i en
gryde til opvarmning på
komfuret. Brug altid termo
meter for at afprøve tem
peraturen på opvarmede
ingredienser indvendigt.
De kan føles kølige ud
vendigt, men være meget
varme indvendigt.
•		Anbring aldrig
nutribullet®-dele i en
mikrobølgeovn, en ovn
eller en gryde på kom
furet. De må heller ikke
nedsænkes i kogende
vand, da det kan øde
lægge tilbehøret.
•		Undgå at blende føl
gende kerner og sten i
din nutribullet®, da de
indeholder et kemikalie,
der kan frigive cyanid i
kroppen, hvis de indtages:
æblekerner, kirsebærsten,
blommesten, ferskensten
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og abrikoskerner. Ker
ner og sten fra frugt kan
også beskadige klingen
og koppen.
MEDICINSK SIKKERHED
• Oplysningerne i denne
brugervejledning er
statter ikke lægens råd.
Spørg altid din læge om
problemer vedrørende
sundhed og ernæring.
SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM KORREKT BRUG
• FYLD IKKE KOPPEN
FOR MEGET OP FOR AT
UNDGÅ UTÆTHEDER!
Sørg for, at ingredien
ser og væske ikke går
op over MAX-linjen.
Centrifugalkraften fra
din nutribullet® kræver
plads for at opnå en ef
fektiv presning, og hvis
du går ud over MAX-lin
jen, kan det medføre
utætheder eller opbyg
ge et farligt tryk, som
kan gøre, at enheden og
klingerne går fra hinan
den.
•		Koppen og de udtagelige
klinger passer kun til
den relevante model
af nutribullet®. Hvis du
bruger inkompatible dele

(dele fra andre modeller)
kan det ødelægge din
nutribullet®, eller der kan
opstå sikkerhedsfarer.
Når du udskifter kopper
eller en udtagelig klin
ge eller bestiller tilbehør
fra nutribullet.com eller
kontakter kundeservice,
skal du angive modelnav
net, så du får de dele, der
er kompatible med din
enhed.
•		Se alle nutribullet®
komponenter regel
mæssigt efter for be
skadigelse eller slid,
som kan forhindre den
korrekte funktion eller
udvise en elektrisk fare.
Sørg for, at strømled
ningen og stikket ikke
er beskadiget. Hold op
med at bruge enheden
og udskift den, hvis du
opdager en revne el
ler sprækker, skjolder
eller andre skader på
enheden eller på mo
torenhedens flapper
eller på aktuatorens
flapper. Sørg for, at
klingerne roterer frit, og
at strukturen er hel og
ubeskadiget. Sørg for, at
motorenheden ikke er
tilstoppet og er ren.
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		Følg vedligeholdelses
vejledningen som an
befalet på side 18 og 19,
og kør aldrig din nutri
bullet® med ødelagte
komponenter. Hvis din
nutribullet® udviser en
hvilken som helst fejl, skal
du straks holde op med
at bruge den og kon
takte kundeservice. Du
kan købe nye kopper og
klinger til din nutribullet®
på nutribullet.com eller
ved at kontakte kunde
service. VI ANBEFALER,
AT DU UDSKIFTER DIN
KOP HVER 6. MÅNED.

!

Gem disse
instruktioner!

Hvis du har kommentarer,
spørgsmål eller andre ting,
skal du gå til nutribullet.com.

®
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Montering og brug af
nutribullet® koppen
HUSK DISSE
VIGTIGE KONTROL
FORANSTALTNINGER,
NÅR DU BRUGER DIN
NUTRIBULLET®:

1

Læs alle advarsler og
forsigtighedsregler i af
snittet Vigtige sikkerheds
foranstaltninger (s.
2-10), før du fortsæt
ter til Trin 2.

2

Anbring motorenheden på
en ren, tør overflade, f.eks.
et bord eller køkkenbordet.
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5
Sæt strømledningen ind i
en vægkontakt.

• 		 Sørg for, at ledningen er sat i
før brug.

BEMÆRK: Blendningen bør aldrig
tage længere end et minut for
at opnå en jævn og cremede
konsistens.

• Håndter de udtagelige klinger
forsigtigt, da de er skarpe.
• Kør aldrig din nutribullet®
når den er tom.
• Tilbehør til nutribullet® er ikke
beregnet til mikrobølgeovn, da
det kan beskadige tilbehøret.

Tilsæt ingredienser og væ
ske i nutribullet® koppen.

Blend aldrig varme ingre
dienser, når du bruger en
nutribullet® kop.

BEMÆRK: Må ikke overfyldes! Du
må ikke tilsætte ingredienser over
MAX-linjen for at undgå utætheder.

ADVARSEL!
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3

• nutribullet® måaldrig efterlades
uden opsyn, når den er i brug.

Varme ingredienser kan op
bygge et tryk i forseglede be
holdere, når de rystes og om
røres, og det kan medføre, at
det varme indhold sprøjter ud
ved åbning af låget. Start altid
blendningen med ingredienser
og væske ved stuetemperatur
eller fra køleskabet (21°C/70°F
eller lavere).

Lås enheden op igen ved
at skubbe forsigtigt ned og
vride koppen mod uret.

6
Vend koppen på hovedet,
og anbring den på
motorenheden. Skub den
forsigtigt ned, og vrid den.

4

PAS PÅ
Fjern ikke den udtagelige klinge fra
nutribullet® koppen, før blendningen er
helt standset. Brug ikke den udtagelige
klinge som opbevaringslåg til din kop.
Visse fødevarer kan indeholde aktive
ingredienser eller frigive gasser, som
udvider sig, hvis fødevaren efterlades i
en forseglet beholder. Det kan medføre
opbygning af et overdrevent tryk,
som kan udsætte en person for fare.
Hvis du opbevarer indhold i koppen,
skal du bruge plasticfilm eller -folie
til at forsegle beholderen. Ret altid
indholdet væk fra kroppen, når du
fjerner låg eller film/folie.

Anbring den udtagelige
klinge på koppen, og vrid
den, indtil den sidder fast.
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Pleje og vedligeholdelse.
Følg anvisningerne om rengøring
nedenfor før den første anven
delse og efter hver brug.
Rengøring af nutribullet® er nemt.
Du skal bare anbringe de rele
vante dele (undtagen motoren
heden og den udtagelige klinge)
i opvaskemaskinens ØVERSTE
STATIV eller vaske dem af i
hånden med varmt vand og lidt

Sådan rengør du din
nutribullet®:
TRIN 1: Og det allervigtigste – Tag

ALTID motorenhedens ledning ud
af vægkontakten, når apparatet
ikke er under opsyn, før monte
ring, afmontering, skift af tilbe
hør, eller når du nærmer dig dele,
som bevæger sig under brug eller
under rengøring. Prøv ikke på at
håndtere apparatet, før alle dele
er holdt op med at bevæge sig!
TRIN 2: Fjern koppen/den udta
gelige klinge fra motorenheden.
TRIN 3: Rengør de forskellige
komponenter (motorenhed, den
eller de udtagelig klinger, nutri
bullet® kopper) som følger:

MOTORENHED:

• For det meste bliver motor
enheden ikke snavset, men hvis
du ikke sætter den udtagelige
klinge korrekt på koppen, kan
der sive væsker ud i eller på
motorenheden, som klistrer sig
fast på aktiveringsknapperne.
• For at undgå risiko for skade må
du ALDRIG bruge hænderne
eller redskaber til at rengøre
de hvide pulsfunktioner, mens
nutribullet® er tilkoblet.
• Fjern ikke gummi- eller plas
ticlister inden i selve motor
enheden.
• Brug en blød svampe eller et
viskestykke med varmt vand
til at aftørre motorenheden
indvendigt og udvendigt for at
rengøre den.
• Vær særlig opmærksom på de
hvide aktuatorflapper inden
i selve motorenheden, så du
fjerner evt. klistrede madre
ster fra dryp og spild. Du kan
evt. bruge en lille børste til at
skrubbe området for at sikre,
at det er helt rent.
ADVARSEL: Sænk aldrig
motorenheden ned i vand.
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DEN UDTAGELIGE KLINGE:

• FJERN ALDRIG PAKNINGEN,
da det kan ødelægge den
udtagelige klinge permanent
og medføre utætheder. Hvis
du efter den ovennævnte
rengøring ønsker at desinfice
re yderligere, kan du rengøre
med en blanding af vand og
10% husholdningseddike eller
med citronsaft. Hvis paknin
gen efterhånden løsner sig
eller bliver beskadiget, kan du
bestille en ny udtagelig klinge
på nutribullet.com, eller du
kan kontakte kundeservice.
• Tør den udtagelige klinge
godt af. Det er nyttigt at
vende klingen på siden i
opvaskebakken for at sikre,
at BEGGE SIDER af den udta
gelige klinge tørrer helt af.
NUTRIBULLET® KOPPER
OG LØSE LÅG:

• Disse artikler kan alle komme
i opvaskemaskinens ØVER
STE STATIV. Vi anbefaler, at
du skyller dem af og børster
dem af med opvaskebør
sten for at fjerne indtørrede
rester, før de sættes i op
vaskemaskinen. Brug AL
DRIG rensecyklussen til at
vaske kopper af med, da det
kan forvride plasticmateria
let.

buler). Hvis den er ødelagt, skal
du straks udskifte den for at
undgå eventuel personskade.
• BRUG ALDRIG EN KOP MED
EN ØDELAGT ELLER MAN
GLENDE FLAP, DA DET KAN
MEDFØRE, AT KOPPEN OG
MOTORENHEDEN ADSKILLES
OG DERMED EKSPONERER
DE UDTAGELIGE KLINGER!
RENGØRING AF MADRESTER, DER
SIDDER FAST:

• Hvis ingredienserne inden i
nutribullet® koppen indtørrer,
kan den nemt rengøres den
ved at fylde koppen 2/3 op
med vand ved stuetempera
tur (21°C/70°F eller mindre)
og skrue den udtagelige
klinge i. Anbring koppen/
den udtagelige klinge på
nutribullet® motorenheden i
ca. 20-30 sekunder. Dermed
løsnes de indtørrede ingre
dienser, så de let kan børstes
af og aftørres uden proble
mer.

Reservedele
For at bestille reservedele og
tilbehør skal du gå til vores
website på nutribullet.com eller
kontakte kundeservice.

• Kontrollér regelmæssigt de 3
flapper på koppens sider (for
revner, sprækker, skader eller
19

DK/ Beskrivelse af mærkninger
DK/ Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke
må bortskaffes sammen med restaffald i hele EU. For
at forhindre skade på miljøet eller mennesker fra en
ukontrolleret affaldsdeponering skal man altid genvinde
ansvarligt for at fremme en bæredygtig genanvendelse
af materielle ressourcer. For returnering af dit brugte
apparat skal du bruge sorterings- og genbrugsanlæg
eller kontakte forhandleren, som du købte produktet
fra. Forhandleren tager imod dette produkt for sikker
og miljømæssigt forsvarlig genbrug.
DK/ Dette produkt overholder Europa-Parlamentets og
Rådets forordning 1935/2004 om materialer og genstande
bestemt til kontakt med fødevarer.
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