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Οδηγίες χρήσης

Προειδοποίηση! Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρού
τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν
χρησιμοποιήσετε το nutribullet®. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, θα πρέπει πάντα να τηρούνται
οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων σημαντικών πληροφοριών.

!

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες!
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

• Αυτή η συσκευή δεν πρέπει
να χρησιμοποιείται από
παιδιά. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της
σε μέρος που δεν μπορούν
να φτάσουν τα παιδιά.
Τα παιδιά δεν πρέπει να
παίζουν με τη συσκευή.
• ΜΗΝ ΑΦΉΝΕΤΕ ΠΟΤΈ
ΤΟ NUTRIBULLET® ΧΩΡΊΣ ΕΠΊΒΛΕΨΗ ΌΤΑΝ ΤΟ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ.
• ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΧΏΡΟ.
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• ΑΠΟΣΥΝΔΈΕΤΕ ΠΆΝΤΑ
ΤΟ NUTRIBULLET® ΑΠΌ
ΤΗΝ ΠΡΊΖΑ ΌΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ.

• Αποσυνδέετε πάντα τη
συσκευή από την παροχή
ρεύματος εάν παραμείνει
χωρίς επίβλεψη και πριν
τη συναρμολόγηση, την
αποσυναρμολόγηση ή
τον καθαρισμό.
• Απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή
ρεύματος πριν αλλάξετε
εξαρτήματα ή προσεγγίσετε μέρη που κινούνται
κατά τη χρήση.
• Οι συσκευές μπορούν να
χρησιμοποιούνται από
άτομα με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς
εμπειρία και γνώσεις, μόνο
εφόσον επιτηρούνται ή

• Μην χρησιμοποιείτε αυτή
τη συσκευή για οτιδήποτε
άλλο εκτός της προοριζόμενης χρήσης της. Η
εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ
Για την αποφυγή προσωπικού τραυματισμού, μην
αναμιγνύετε ποτέ ζεστά
ή ανθρακούχα συστατικά
σε σφραγισμένο κύπελλο
nutribullet®!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ,
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ:

τους έχουν δοθεί οδηγίες
σχετικά με την ασφαλή
χρήση της συσκευής και
εάν έχουν κατανοήσει τους
πιθανούς κινδύνους.

Τα ζεστά συστατικά μπορεί να προκαλέσουν πίεση
στα σφραγισμένα δοχεία
κατά την ανάδευση και να
αποβληθεί απότομα το
ζεστό περιεχόμενο κατά το
άνοιγμα. Ξεκινάτε πάντα τη
διαδικασία ανάμιξης με συστατικά και υγρά σε θερμοκρασία δωματίου ή ψυγείου
(21 °C/70 °F ή πιο κρύα).
Μην λειτουργείτε συνεχόμενα για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο
από το απαιτούμενο
για τη δημιουργία της

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Σημαντικές προφυλάξεις

συνταγής σας — γενικά
λιγότερο από ένα λεπτό.
Μην αναμιγνύετε ποτέ
ανθρακούχα υγρά ή
αναβράζοντα συστατικά (π.χ., μαγειρική σόδα,
μπέικιν-πάουντερ, μαγιά,
κ.λπ.). Η πίεση από τα
αέρια που απελευθερώνονται μπορεί να προκαλέσει
διάρρηξη στο κύπελλο
nutribullet®, με αποτέλεσμα πιθανό τραυματισμό
και/ή πρόκληση ζημιάς. Η
τριβή της λεπίδας από την
παρατεταμένη λειτουργία
μπορεί να θερμάνει τα
συστατικά και να δημιουργήσει εσωτερική πίεση
στο σφραγισμένο δοχείο.
Η πίεση αυτή μπορεί να
προκαλέσει απόσπαση του
κυπέλλου και της λεπίδας
ή εκτόξευση του περιεχόμενου από το δοχείο,
με αποτέλεσμα πιθανό
προσωπικό τραυματισμό
και/ή πρόκληση ζημιάς. Αν
τα σφραγισμένα κύπελλα
nutribullet® είναι ζεστά
όταν τα αγγίζετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αφήστε το δοχείο να κρυώσει για δεκαπέντε λεπτά
ή περισσότερο. Αφήστε το
περιεχόμενο να κατακαθίσει πριν απελευθερώσετε
αργά το κύπελλο από τη
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Η ΤΡΙΒΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ,
ΕΑΝ ΤΟ ΑΦΗΣΕΤΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ
ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ. ΑΝ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ
ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΝΟΙΞΕΤΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

• Μετά την ανάμιξη, αφήστε
το περιεχόμενο να κατακαθίσει και απελευθερώστε
τυχόν πίεση που μπορεί να
έχει συσσωρευτεί κατά τη
διαδικασία εκχύλισης ξεβιδώνοντας αργά το δοχείο
από τη διάταξη λεπίδας.
Κρατήστε το δοχείο μακριά
από το σώμα σας για την
περίπτωση που υπάρχει
συσσωρευμένη πίεση.
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• Μην λειτουργείτε τη συσκευή για περισσότερα από
3 διαδοχικά διαστήματα του
1 λεπτού, για να μην υπερθερμανθεί το περιεχόμενο.
Αφήστε το περιεχόμενο να
κατακαθίσει για 2-3 λεπτά
μετά τον τρίτο κύκλο εκχύλισης, για να αποφευχθεί η
υπερθέρμανση και η συσσώρευση πίεσης.
• ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ! Τα σάκχαρα
στα φρούτα και τα λαχανικά
μπορεί να υποστούν ζύμωση
με την πάροδο του χρόνου,
απελευθερώνοντας αέρια και
προκαλώντας τη συσσώρευση πίεσης σε ένα σφραγισμένο κύπελλο nutribullet® .
Αν δεν καταναλώσετε άμεσα
το smoothie σας, αφαιρέστε

τη λεπίδα, καλύψτε το δοχείο
με ένα καπάκι ή πλαστική
μεμβράνη και τοποθετήστε
στο ψυγείο. Μην φυλάσσετε
ποτέ ένα μείγμα σε σφραγισμένο κύπελλο nutribullet®
εκτός ψυγείου ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα· το
περιεχόμενο θα χαλάσει και
θα υποστεί ζύμωση.
• Πρέπει να δίνεται προσοχή
κατά την τοποθέτηση ζεστού
υγρού στο μπλέντερ, καθώς
μπορεί να εκτοξευτεί από τη
συσκευή λόγω της ξαφνικής
δημιουργίας ατμού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Μην φυλάσσετε ποτέ τη λεπίδα
εξαγωγής στη βάση μοτέρ χωρίς
να είναι τοποθετημένη σε κύπελλο nutribullet®. Μια εκτεθειμένη λεπίδα μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο κοψίματος.
ΟΙ ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΦΤΕΡΕΣ! Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ. Να χειρίζεστε
τις λεπίδες με προσοχή. Για
να αποφύγετε τραυματισμό από κόψιμο, να μην
χειρίζεστε ή αγγίζετε το
άκρο της λεπίδας. Πρέπει
να δίνεται προσοχή κατά το
άδειασμα των δοχείων και
κατά τον καθαρισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

• Αν η ανάμιξη χρειάζεται
να διαρκέσει περισσότερο
από ένα λεπτό, αναμίξτε
σε διαστήματα του 1 λεπτού. Μετά τον αρχικό και
μετά από κάθε επακόλουθο κύκλο ανάμιξης, αφήστε τη βάση του μοτέρ να
απενεργοποιηθεί πλήρως
και περιμένετε τουλάχιστον ένα λεπτό πριν ξεκινήσετε έναν άλλο κύκλο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

βάση του μοτέρ. Με το κύπελλο nutribullet® μακριά
από το πρόσωπο και το
σώμα σας, ξεβιδώστε αργά
τη λεπίδα εξαγωγής για να
απελευθερώσετε απαλά
τυχόν υπολειπόμενη πίεση.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ
ΜΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ!
Κρατήστε τα χέρια και τα
μαχαιροπίρουνα εκτός
και μακριά από τη λεπίδα
εξαγωγής κατά την ανάμιξη
τροφών, για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.

•		Για να αποφύγετε τη διαρροή και τον πιθανό διαχωρισμό των εξαρτημάτων κατά
τη λειτουργία, ευθυγραμμίστε σωστά και τοποθετήστε
με ασφάλεια (σφίξτε με
το χέρι) τη λεπίδα σε ένα
κύπελλο nutribullet® , και
ελέγξτε για διαρροή πριν το
τοποθετήσετε στη βάση μοτέρ και θέσετε σε λειτουργία
το nutribullet®.
•		Αφού έχετε διακόψει τη
λειτουργία του nutribullet®,
περιμένετε μέχρι να σταματήσει εντελώς το μοτέρ και απενεργοποιηθεί
πλήρως η μονάδα, πριν
αφαιρέσετε το κύπελλο/
τη λεπίδα εξαγωγής από τη
βάση μοτέρ. Η αφαίρεση
του δοχείου από τη μονάδα πριν η μονάδα απενεργοποιηθεί πλήρως μπορεί
να προκαλέσει ζημιά στο
σημείο σύνδεσης της
λεπίδας εξαγωγής ή στις
στροφές του μοτέρ.
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•		Η κυκλωνική κίνηση® του
nutribullet® απαιτεί τη
χρήση υγρών για την παρασκευή smoothies και άλλων
θρεπτικών ροφημάτων. Το
nutribullet® δεν προορίζεται
για χρήση ως παγοθραύστης ή για χρήση χωρίς
υγρά. Προσθέτετε πάντα
υγρό στο smoothie σας.
•		ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
τη λεπίδα εξαγωγής για το
άλεσμα ξηρών συστατικών
όπως σπόροι, δημητριακά
ή καφές, καθώς κάτι τέτοιο
μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στο μοτέρ και/ή στη λεπίδα
εξαγωγής.
•		Συνιστάται η αντικατάσταση της λεπίδας εξαγωγής
κάθε 6 μήνες (ανάλογα με
τη χρήση) ή όπως απαιτείται για βέλτιστη απόδοση.
•		Πολλές διατάξεις μπορεί
να περιλαμβάνουν λεπίδα
άλεσης. Η λεπίδα αυτή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το άλεσμα βοτάνων, μπαχαρικών, κόκκων
και σπόρων.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
		
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΜΗΝ ΑΝΑΜΙΓΝΥΕΤΕ ΠΟΤΕ
ΧΩΡΙΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ
ΣΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή
ΣΤΟ ΜΟΤΕΡ.

προϊόν σε τοποθεσίες με διαφορετικές ηλεκτρικές προδιαγραφές ή τύπους πρίζας.
Μην λειτουργείτε τη συσκευή
με προσαρμογέα πρίζας ή
μετατροπέα τάσης οποιουδήποτε τύπου, καθώς μπορεί
να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία,
προσωπικός τραυματισμός ή
ζημιά στο προϊόν.

•		Για την ασφάλειά σας, μην
τροποποιείτε με κανένα τρόπο το βύσμα ή τη βάση μοτέρ. Τυχόν τροποποίηση θα
αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού και θα ακυρώσει
την εγγύηση του προϊόντος.
•		 Η χρήση εξαρτημάτων
τρίτων μερών, μεταξύ των
οποίων δοχεία κονσερβοποίησης, απαγορεύεται
και μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία,
προσωπικό τραυματισμό
ή ζημιά στο προϊόν, και θα
ακυρώσει την εγγύηση.
•		Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ποτέ
μην βυθίζετε το καλώδιο, το
βύσμα ή τη βάση μοτέρ του
μπλέντερ σε νερό ή άλλα
υγρά αγωγούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Διακόψτε

τη χρήση αν το καλώδιο,
το βύσμα ή η βάση μοτέρ
έχουν υποστεί ζημιά.
•		Πάντα να ΒΓΑΖΕΤΕ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ το nutribullet®
όταν δεν χρησιμοποιείται
ή ΠΡΙΝ τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, την αλλαγή εξαρτημάτων ή τον καθαρισμό. Μην
αγγίζετε το nutribullet
μέχρι να σταματήσουν να
κινούνται όλα τα μέρη.
•		Ελέγχετε περιοδικά όλα
τα εξαρτήματα του
nutribullet® για ζημιά ή
φθορά που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία ή να ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Βεβαιωθείτε
ότι το καλώδιο ρεύματος
και το βύσμα δεν έχουν
υποστεί ζημιά. Διακόψτε τη
χρήση και αντικαταστήστε
το κύπελλο nutribullet® αν
εντοπίσετε ρωγμή, σχίσιμο,
θολερότητα ή ζημιά στο
πλαστικό. Βεβαιωθείτε ότι
οι λεπίδες περιστρέφονται
ελεύθερα και ότι ο δακτύλιος στεγανότητας εφαρμόζει σωστά και δεν έχει
υποστεί ζημιά. Βεβαιωθείτε
ότι οι ενεργοποιητές διακοπτών της βάσης μοτέρ δεν
εμποδίζονται, είναι καθαροί και πατιούνται εύκολα.

Ακολουθείτε τις οδηγίες
συντήρησης σε αυτόν τον
οδηγό χρήσης στις σελίδες
18-19. Μην λειτουργείτε ποτέ το nutribullet® με
εξαρτήματα που έχουν
υποστεί ζημιά. Αν το
nutribullet® παρουσιάσει
οποιαδήποτε δυσλειτουργία, διακόψτε άμεσα τη
χρήση και επικοινωνήστε με
την εξυπηρέτηση πελατών.
•		Μην αφήνετε το καλώδιο
να κρέμεται από το άκρο
του τραπεζιού ή του πάγκου. Μην τραβάτε, περιστρέφετε ή προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
Μην αφήνετε το καλώδιο
να ακουμπά σε ζεστές επιφάνειες, μεταξύ των οποίων
οι εστίες της κουζίνας.
•		Αν το μοτέρ σταματήσει να λειτουργεί,
αποσυνδέστε τη βάση
μοτέρ από την πρίζα και αφήστε τη να
κρυώσει για μία ώρα
πριν επιχειρήσετε να
την χρησιμοποιήσετε
ξανά. Το nutribullet®
έχει εσωτερικό θερμικό
διακόπτη που σταματά
τη λειτουργία του μοτέρ
όταν υπερθερμαίνεται.
Ο θερμικός διακόπτης
επαναρρυθμίζεται όταν
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•		Αν το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, το τμήμα
σέρβις ή παρομοίως εξειδικευμένα άτομα, για να
αποφευχθεί ο κίνδυνος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

		ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή κινδύνου λόγω ακούσιου
μηδενισμού του θερμικού
διακόπτη, η συσκευή αυτή
δεν θα πρέπει να παρέχεται ως εξωτερική συσκευή
μεταγωγής, όπως χρονόμετρο, ή να συνδέεται σε
κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από το γενικό
σύστημα ηλεκτροδότησης.
ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

		Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, τα ανοίγματα
στον πυθμένα της βάσης μοτέρ θα πρέπει να μην φέρουν
σκόνη ή χνούδια και ποτέ να
μην φράσσονται, καθώς παρέχονται για αερισμό ώστε
να διασφαλιστεί η αξιόπιστη
λειτουργία του μοτέρ και να
αποφευχθεί η υπερθέρμανση. Μην τοποθετείτε ποτέ το

8

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και
ο θερμικός διακόπτης
κρυώσει επαρκώς.

nutribullet® πάνω σε εύφλεκτα υλικά όπως εφημερίδες,
τραπεζομάντιλα, χαρτοπετσέτες, πετσέτες κουζίνας,
σουπλά ή άλλα υλικά παρόμοιου τύπου.

•		ΠΡΟΣΟΧΗ! Λειτουργείτε
πάντα το nutribullet® σε επίπεδη επιφάνεια, αφήνοντας
ελεύθερο χώρο κάτω και
γύρω από τη βάση μοτέρ,
ώστε να επιτρέπεται η καλή
κυκλοφορία του αέρα. Οι
σχισμές στον πυθμένα της
βάσης μοτέρ παρέχονται
για αερισμό ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία και να αποφευχθεί
η υπερθέρμανση του μοτέρ.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΑΝΩ ΣΕ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ KAI KOYZINA
•		ΜΗΝ ΑΝΑΜΙΓΝΥΕΤΕ ΖΕΣΤΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ! Μετά την ανάμιξη συστατικών σε θερμοκρασία δωματίου ή κρύων
συστατικών (21 °C/70 °F ή
λιγότερο), μεταφέρετε το
μείγμα σε μη σφραγισμένο,
ασφαλές για τοποθέτηση
σε φούρνο μικροκυμάτων
δοχείο ή σε κατσαρόλα που
τοποθετείται πάνω στην
επιφάνεια της κουζίνας για
να ζεσταθεί. Χρησιμοποιείτε
πάντα ένα θερμόμετρο για

να ελέγχετε την εσωτερική
θερμοκρασία των μαγειρεμένων συστατικών, τα
οποία μπορεί να είναι κρύα
όταν τα αγγίζετε αλλά εξακολουθούν να είναι ζεστά
στο εσωτερικό.
•		Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα του nutribullet® σε
φούρνο μικροκυμάτων,
φούρνο ή κατσαρόλα
στην επιφάνεια της κουζίνας και μην βυθίζετε σε
βραστό νερό καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά
στα εξαρτήματα.
•		Αποφύγετε την ανάμιξη των
παρακάτω σπόρων και κουκουτσιών στο nutribullet®,
καθώς περιέχουν χημική
ουσία η οποία είναι γνωστό
ότι απελευθερώνει κυανίδιο στον οργανισμό όταν
καταναλωθεί: σπόροι μήλου, κουκούτσια κερασιών,
κουκούτσια δαμάσκηνων,
κουκούτσια ροδάκινων και
κουκούτσια αχλαδιών. Τα
κουκούτσια των φρούτων
μπορεί επίσης να προκαλέσουν ζημιά στη λεπίδα και
στο κύπελλο.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον
οδηγό χρήσης δεν αντι-

καθιστούν τις οδηγίες του
ιατρού σας. Να απευθύνεστε πάντα στον ιατρό σας
για θέματα που αφορούν
την υγεία και τη διατροφή.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ
ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
• ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ!
Βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά και το υγρό δεν υπερβαίνουν τη γραμμή MAX
(ΜΕΓΙΣΤΟ). Η κυκλωνική
κίνηση® του nutribullet®
απαιτεί χώρο για αποτελεσματική εκχύλιση και η
υπέρβαση της γραμμής
MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ) μπορεί να
οδηγήσει σε διαρροή και
να δημιουργήσει επικίνδυνη πίεση που θα προκαλέσει τον διαχωρισμό δοχείου και διάταξης λεπίδας.
•		Το κύπελλο και οι λεπίδες
εξαγωγής είναι συγκεκριμένες για το συγκεκριμένο μοντέλο nutribullet®.
Η χρήση μη συμβατών
εξαρτημάτων (εξαρτήματα από άλλα μοντέλα)
μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στο nutribullet® ή να
δημιουργήσει κινδύνους
κατά της ασφάλειας. Κατά
την αντικατάσταση κυπέλ9

λων ή λεπίδας εξαγωγής ή
κατά την παραγγελία πρόσθετων εξαρτημάτων από
την ηλεκτρονική διεύθυνση
nutribullet.com ή κατά την
επικοινωνία με το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών,
προσδιορίστε το μοντέλο
για εξαρτήματα συμβατά
με τη συσκευή σας.
•		Ελέγχετε περιοδικά όλα τα
εξαρτήματα του nutribullet®
για ζημιά ή φθορά που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή
λειτουργία ή να ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και το βύσμα δεν έχουν
υποστεί ζημιά. Διακόψτε τη
χρήση και αντικαταστήστε τα
δοχεία ανάμιξης αν εντοπίσετε ρωγμές, θολερότητα ή
άλλη ζημιά στο δοχείο, τα
πτερύγια του δοχείου ή τα
πτερύγια ενεργοποίησης της
βάσης μοτέρ. Βεβαιωθείτε ότι
οι λεπίδες περιστρέφονται
ελεύθερα και ότι η διάταξη
δεν έχει υποστεί ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι η βάση μοτέρ
δεν εμποδίζεται και είναι καθαρή. Ακολουθείτε τις συστάσεις συντήρησης που αναφέρονται στις σελίδες 18 και 19
και μην λειτουργείτε ποτέ το
nutribullet® με εξαρτήματα
που έχουν υποστεί ζημιά. Αν
10

το nutribullet® παρουσιάσει
οποιαδήποτε δυσλειτουργία,
διακόψτε άμεσα τη χρήση και
επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Μπορείτε
να αγοράσετε καινούρια κύπελλα nutribullet® και λεπίδες
εξαγωγής στην ηλεκτρονική
διεύθυνση ή επικοινωνώντας
με το τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΘΕ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ.

!

Φυλάξτε αυτές
τις οδηγίες!

Αν έχετε σχόλια, ερωτήσεις
ή θέματα προς επίλυση,
ανατρέξτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση nutribullet.com.

®
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Τοποθέτηση και χρήση
του κυπέλλου nutribullet®
ΝΑ ΛΑΜΒΆΝΕΤΕ ΥΠΌΨΗ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ
ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟ NUTRIBULLET®:

1

Ελέγξτε όλες τις δηλώσεις
προειδοποίησης και προσοχής στην ενότητα Σημαντικές
προφυλάξεις (σελ. 2-10)
πριν προχωρήσετε στο Βήμα 2.

2

Τοποθετήστε τη βάση μοτέρ σε
καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια, όπως πάγκος ή τραπέζι.

7

5
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια ηλεκτρική πρίζα.

• 		 Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι συνδεδεμένη στην πρίζα για χρήση.
• Ο χειρισμός της διάταξης της λεπίδας εξαγωγής πρέπει να εκτελείται
με προσοχή, καθώς οι λεπίδες
είναι κοφτερές.
• Ποτέ μην λειτουργείτε το nutribullet®
ενώ είναι άδειο.

Απασφαλίστε τη διάταξη πιέζοντας απαλά και απελευθερώστε το κύπελλο στρίβοντας το αριστερόστροφα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανάμιξη δεν θα πρέπει να απαιτεί χρόνο μεγαλύτερο του
ενός λεπτού για την παραγωγή λείου
και κρεμώδους αποτελέσματος.

3

• Τα εξαρτήματα του nutribullet δεν
προορίζονται για χρήση σε φούρνο
μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να
προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.
®

Προσθέστε συστατικά και
υγρό στο κύπελλο nutribullet®.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην παραγεμίζετε!
Για την αποφυγή διαρροής, μην
προσθέτετε συστατικά πέρα από τη
γραμμή MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ).

• Ποτέ μην αφήνετε το nutribullet®
χωρίς επίβλεψη όταν το χρησιμοποιείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ποτέ μην αναμιγνύετε ζεστά
συστατικά όταν χρησιμοποιείτε κάποιο από τα κύπελλα
nutribullet®.
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Τα ζεστά συστατικά μπορεί να προκαλέσουν πίεση στα σφραγισμένα
δοχεία κατά την ανάδευση και να
αποβληθεί απότομα το ζεστό περιεχόμενο κατά το άνοιγμα. Ξεκινάτε πάντα
τη διαδικασία ανάμιξης με συστατικά
και υγρά σε θερμοκρασία δωματίου ή
ψυγείου (21 °C/70 °F ή πιο κρύα).

6
Γυρίστε ανάποδα το κύπελλο και τοποθετήστε το στη
βάση μοτέρ, πιέστε απαλά
και γυρίστε.

4
Τοποθετήστε τη λεπίδα εξαγωγής στο κύπελλο και περιστρέψτε μέχρι να ασφαλίσει σφιχτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αφαιρείτε τη λεπίδα εξαγωγής
από το κύπελλο nutribullet® αν η ανάμιξη δεν έχει σταματήσει εντελώς. Μην
χρησιμοποιείτε τη λεπίδα εξαγωγής ως
καπάκι αποθήκευσης για το κύπελλο.
Κάποια τρόφιμα μπορεί να περιέχουν
δραστικά συστατικά ή να απελευθερώνουν αέρια τα οποία θα διογκωθούν
αν παραμείνουν σε ένα σφραγισμένο
δοχείο, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση υπερβολικής πίεσης που μπορεί
να ενέχει τον κίνδυνο τραυματισμού.
Όταν φυλάσσετε κάποιο περιεχόμενο
στο κύπελλο, χρησιμοποιείτε πλαστική
μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο για να
σφραγίσετε το δοχείο. Κρατάτε πάντα
το περιεχόμενο μακριά από το σώμα
σας όταν ανοίγετε το δοχείο.
17

Φροντίδα και συντήρηση
Ο καθαρισμός του nutribullet® είναι εύκολος· τοποθετήστε απλά τα
εξαρτήματα (εκτός από τη βάση
μοτέρ και τη λεπίδα εξαγωγής) στο
ΠΆΝΩ ΡΑΦΙ του πλυντηρίου πιάτων ή πλύνετε στο χέρι με ζεστό
νερό και σαπούνι, και ξεπλύνετε.
Πριν από την πρώτη χρήση
και μετά από κάθε χρήση
ακολουθείτε τις οδηγίες
καθαρισμού που ακολουθούν.

Τρόπος καθαρισμού
του nutribullet®:
ΒΉΜΑ 1: Το πιο σημαντικό —
ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΑΝΤΑ τη βάση
μοτέρ από την παροχή ρεύματος εάν η συσκευή είναι χωρίς
επίβλεψη, πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση,
την αλλαγή εξαρτημάτων ή την
προσέγγιση σε εξαρτήματα που
κινούνται κατά τη χρήση, ή κατά
τον καθαρισμό. Μην επιχειρήσετε
να ακουμπήσετε τη συσκευή αν
δεν έχουν σταματήσει να κινούνται όλα τα μέρη!
ΒΉΜΑ 2: Βγάλτε το κύπελλο/τη
διάταξη λεπίδας εξαγωγής από
τη βάση μοτέρ.
ΒΉΜΑ 3: Καθαρίστε τα μεμονωμέ-

να εξαρτήματα (βάση μοτέρ, λεπίδες εξαγωγής, κύπελλα nutribullet®)
ως εξής:
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ΒΆΣΗ ΜΟΤΈΡ:

• Το μεγαλύτερο μέρος της βάσης
μοτέρ στην πραγματικότητα δεν
λερώνεται, αλλά αν αμελήσετε να
στρίψετε σφιχτά τη λεπίδα εξαγωγής στο κύπελλο, τα υγρά μπορεί
να διαρρεύσουν και να καταλήξουν στη βάση και να κολλήσουν
στα κουμπιά ενεργοποίησης.
• Για την αποφυγή του κινδύνου τραυματισμού, ΠΟΤΕ μην
χρησιμοποιείτε τα χέρια σας ή
μαχαιροπίρουνα για να καθαρίσετε τα λευκά πτερύγια ενεργοποίησης ενώ το nutribullet®
είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
• Μην αφαιρείτε την επένδυση
από καουτσούκ ή πλαστικό στο
εσωτερικό της βάσης μοτέρ.
• Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι
ή μια πετσέτα νοτισμένη με νερό
και σαπούνι και σκουπίστε το
εσωτερικό και το εξωτερικό της
βάσης μοτέρ μέχρι να καθαρίσει.
• Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα
λευκά πτερύγια ενεργοποίησης
στο εσωτερικό της βάσης μοτέρ
για να απομακρύνετε κολλώδεις
ακαθαρσίες από σταξίματα ή
πιτσιλιές. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια
μικρή βούρτσα για να τρίψετε
την επιφάνεια ώστε να βεβαιωθείτε ότι παραμένει καθαρή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην

βυθίζετε τη βάση μοτέρ σε νερό.

ΛΕΠΊΔΑ ΕΞΑΓΩΓΉΣ:

• ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ καθώς μπορεί
να προκληθεί μόνιμη ζημιά στη
λεπίδα εξαγωγής και να προκληθεί διαρροή. Αν μετά την πλύση
όπως υποδεικνύεται παραπάνω
επιθυμείτε περαιτέρω απολύμανση, μπορείτε να ξεπλύνετε με
διάλυμα 10% ξύδι/νερό ή με χυμό
λεμονιού. Αν με την πάροδο του
χρόνου ο δακτύλιος στεγανότητας χαλαρώσει ή υποστεί ζημιά,
μπορείτε να παραγγείλετε μια
νέα λεπίδα εξαγωγής στην ηλεκτρονική διεύθυνση nutribullet.
com ή να επικοινωνήσετε με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
• Στεγνώστε πλήρως τη λεπίδα
εξαγωγής. Είναι χρήσιμο να
γυρίσετε τη λεπίδα στο στραγγιστήρι πιάτων για να βεβαιωθείτε ότι ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ
της λεπίδας εξαγωγής έχουν
στεγνώσει πλήρως.
ΚΎΠΕΛΛΑ NUTRIBULLET® ΚΑΙ ΚΑΠΆΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΌΜΟ (TO GO):

• Αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να
πλυθούν με ασφάλεια στο ΠΑΝΩ
ΡΑΦΙ του πλυντηρίου πιάτων.
Συνιστάται ξέπλυμα και γρήγορο βούρτσισμα με μια βούρτσα
πιάτων, για να αφαιρεθούν τυχόν
ξεραμένες ακαθαρσίες, πριν το
πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε το
πρόγραμμα απολύμανσης για να
πλύνετε τα κύπελλα, καθώς μπορεί
να παραμορφωθεί το πλαστικό.
• Ελέγχετε τακτικά τα 3 πτερύγια στα πλαϊνά του κυπέλλου
(για ρωγμή, σχίσιμο, θραύση

ή χάραξη). Εάν έχουν υποστεί
ζημιά, αντικαταστήστε τα άμεσα για να αποτρέψετε πιθανό
προσωπικό τραυματισμό.
• ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΣΠΑΣΜΈΝΟ
ΠΤΕΡΎΓΙΟ, ΠΤΕΡΎΓΙΟ ΠΟΥ ΈΧΕΙ
ΥΠΟΣΤΕΊ ΖΗΜΙΆ Ή ΚΎΠΕΛΛΟ ΣΤΟ ΟΠΟΊΟ ΛΕΊΠΕΙ ΈΝΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟΝ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΙ
ΒΑΣΗΣ ΜΟΤΕΡ ΕΚΘΕΤΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΕΠΙΔΑΣ!
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΕΠΊΜΟΝΩΝ ΡΎΠΩΝ:

• Αν τα συστατικά ξεραθούν μέσα
στο κύπελλο nutribullet®, μπορείτε να καθαρίσετε το κύπελλο
εύκολα και γρήγορα γεμίζοντας
τα 2/3 περίπου του κυπέλλου με
νερό σε θερμοκρασία δωματίου (21 °C/70 °F ή λιγότερο) και
βιδώνοντας τη λεπίδα εξαγωγής.
Τοποθετήστε τη διάταξη κυπέλλου/λεπίδας εξαγωγής στη
βάση μοτέρ του nutribullet® για
περίπου 20-30 δευτερόλεπτα. Με
αυτόν τον τρόπο θα μαλακώσουν
τα κολλημένα συστατικά και θα
ολοκληρώσετε τον καθαρισμό με
ελαφρό τρίψιμο και ξέβγαλμα.

Ανταλλακτικά
Για να παραγγείλετε ανταλλακτικά
και εξαρτήματα, επισκεφθείτε τον
ιστότοπό μας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση nutribullet.com ή
επικοινωνήστε με το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών.
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GR/ Επεξήγηση των σημάνσεων
GR/ Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι σε ολόκληρη την
ΕΕ το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με τα λοιπά
οικιακά απόβλητα. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο
περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από τη μη ελεγχόμενη
διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για
την προώθηση της αειφόρου επαναχρησιμοποίησης των
υλικών πόρων. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης
συσκευής σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής
και συλλογής ή επικοινωνήστε με έμπορο λιανικής από
όπου αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν το
προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.
GR/ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό
κανονισμό αριθ. 1935/2004, που αφορά τα υλικά και τα
αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με
τρόφιμα.
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