®

„nutribullet“ | „nutribullet PRO“

Naudotojo
vadovas

jiems buvo pateiktos
instrukcijos, kaip saugiai
naudotis prietaisu, ir jie
supranta galinčius kilti
pavojus.

NAUDOJANTIS BET KOKIU ELEKTROS PRIETAISU BŪTINA
VISADA VADOVAUTIS PAGRINDINĖMIS SAUGUMO
PRIEMONĖMIS, ĮSKAITANT:

!

Šias instrukcijas išsaugokite!
SKIRTA NAUDOTI TIK BUITINĖMS REIKMĖMS

BENDROJI SAUGOS
INFORMACIJA
• Vaikai be suaugusiųjų
priežiūros negali naudotis
šiuo prietaisu. Laikykite
prietaisą ir jo laidą toliau
nuo vaikų.
Vaikams draudžiama
žaisti su prietaisu.
• NIEKADA NEPALIKITE
NAUDOJAMO
„NUTRIBULLET®“ BE
PRIEŽIŪROS.
• NENAUDOKITE LAUKE.
• VISADA ATJUNKITE
NENAUDOJAMĄ
„NUTRIBULLET®“ NUO
MAITINIMO ŠALTINIO.
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• Visada atjunkite
prietaisą nuo maitinimo
šaltinio, kai paliekate
jį neprižiūrimą, taip
pat prieš surinkdami,
išrinkdami ar valydami
jį.
• Prieš keisdami priedus
ar artindamiesi prie
judančių dalių, išjunkite
prietaisą ir atjunkite jį
nuo maitinimo šaltinio.
• Asmenys, turintys
fizinę, jutimo ar protinę
negalią ar neturintys
patirties ir žinių,
gali naudotis šiuo
prietaisu tik prižiūrimi
suaugusiųjų arba jei

• Naudokite šį prietaisą
tik pagal jo paskirtį.
Netinkamai naudojantis
prietaisu galima
susižaloti.

ATSARGUMO
PRIEMONĖS,
SUSIJUSIOS SU
KARŠČIU IR SLĖGIU
Norėdami išvengti
susižalojimo,
niekada netrinkite
karštų ar gazuotų
ingredientų jokiame
sandariai uždarytame
„nutribullet®“ puodelyje!
ĮSPĖJIMAS!

Įspėjimas! Norėdami išvengti sunkaus susižalojimo
pavojaus, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas prieš
pradėdami naudotis savo „nutribullet®“. Naudojantis
bet kokiu elektros prietaisu būtina visada vadovautis
pagrindinėmis saugumo priemonėmis, įskaitant šia
svarbia informacija.

Dėl karštų plakamų
ingredientų sandariai
uždarytose talpose
gali susidaryti slėgis,
todėl atidarius talpą
iš jos gali išsiveržti
karštas turinys. Visada
pradėkite plakti
kambario temperatūros
ar atšaldytus
ingredientus ir skysčius
(21 °C ar vėsesnius).
Niekada nenaudokite
prietaiso be pertraukos

ĮSPĖJIMAS!

Svarbios saugos priemonės

ilgiau, nei reikia
pagal jūsų gaminamą
receptą, – paprastai
trumpiau nei vieną
minutę.
Niekada neplakite
gazuotų skysčių ar
putojančių ingredientų
(pavyzdžiui, kepimo
sodos, kepimo miltelių,
mielių ir t. t.). Dėl slėgio,
susidariusio plakant
gazuotus ingredientus,
sandariai uždarytas
„nutribullet®“ puodelis
gali sprogti ir sužaloti ir
(arba) sugadinti turtą.
Dėl ašmenų trinties ilgai
naudojantis prietaisu
gali įkaisti ingredientai
bei susidaryti vidinis
slėgis sandariai
uždarytoje talpoje.
Dėl šio slėgio puodelis
gali atsiskirti nuo
ašmenų, o suplaktas
turinys – išsiveržti iš
talpos ir sužaloti ir
(arba) sugadinti turtą.
Jei sandariai uždaryti
„nutribullet®“ puodeliai
yra šilti liesti, išjunkite
prietaisą ir leiskite indui
atvėsti 15 minučių ar
daugiau. Prieš lėtai
nuimdami puodelį nuo
pagrindo su varikliu,
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JEI PRIETAISAS
NAUDOJAMAS ILGIAU
NEI VIENĄ MINUTĘ, DĖL
BESISUKANČIŲ TRINTUVO
AŠMENŲ TRINTIES
INGREDIENTAI GALI
ĮKAISTI, IR SANDARIAI
UŽDARYTAME PUODELYJE
GALI SUSIDARYTI VIDINIS
SLĖGIS. JEI PUODELIS YRA
ŠILTAS LIESTI, LEISKITE
JAM VISIŠKAI ATVĖSTI IR
TIK TADA ATSARGIAI JĮ
ATIDARYKITE NUKREIPĘ
TOLYN NUO SAVO KŪNO
SUŽALOJIMAMS IŠVENGTI.

• Sutrynę, leiskite turiniui
nusėsti ir išleiskite
bet kokį slėgį, kuris
galėjo susidaryti,
lėtai atsukdami talpą
nuo ašmenų mazgo.
Jei talpoje esama
susidariusio slėgio,
nukreipkite talpą nuo
savęs.
• Jei turite trinti ilgiau nei
vieną minutę, trinkite
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1 min. trukmės intervalais.
Po pirmo ir paskesnių 1
min. trukmės intervalų,
leiskite pagrindui su
varikliu visiškai sustoti
ir palaukite bent vieną
minutę prieš pradėdami
kitą ciklą.
• Netrinkite ilgiau nei
trimis 1 min. trukmės
intervalais iš eilės, kad
turinys neperkaistų.
Leiskite turiniui nusėsti 2–3
minutes po trečiojo ciklo,
kad prietaisas neperkaistų
ir nesusidarytų slėgis.
• NEPALIKITE SUTRINTŲ
MIŠINIŲ SANDARIAI
UŽDARYTOJE TALPOJE
ILGĄ LAIKĄ! Laikui bėgant
vaisiuose ir daržovėse
esantis cukrus gali pradėti
rūgti ir išskirti dujas, todėl
sandariai uždarytame
„nutribullet®“ puodelyje
gali susidaryti slėgis.
Nesuvartoję glotnučio iš
karto, nuimkite ašmenis,
uždenkite talpą dangteliu
ar plastikine plėvele ir
atšaldykite. Niekada
nelaikykite jokio sutrinto
mišinio sandariai
uždarytame „nutribullet®“
puodelyje ne šaldytuve
ar ilgą laiką; turinys gali
sugesti ir surūgti.

• Pilkite karštą skystį į
trintuvą atsargiai, nes
dėl garų jis gali netikėtai
išsiveržti iš prietaiso.

TRINTUVO AŠMENŲ
SAUGA
Niekada nelaikykite
jokių trintuvo ašmenų
pagrinde su varikliu,
nepritvirtintame prie
„nutribullet®“ puodelio. Dėl
atidengtų ašmenų galite
susipjaustyti.
ĮSPĖJIMAS!

leiskite turiniui nusėsti.
Nukreipę „nutribullet®“
puodelį tolyn nuo veido
ir kūno, lėtai atsukite
trintuvo ašmenis ir
pamažu išleiskite bet
kokį likutinį slėgį.

AŠMENYS YRA
AŠTRŪS! ELKITĖS
SU JAIS ATSARGIAI.
Dirbdami su bet kokiais
ašmenimis būkite
atsargūs. Tam, kad
nesusipjaustytumėte,
nelieskite jokios ašmenų
briaunos.
Ištuštindami indus ir
juos valydami būkite
atsargūs.
NELIESKITE JUDANČIŲ
DALIŲ! Trindami
maistą laikykite rankas
ir įrankius toliau nuo
trintuvo ašmenų, kad
išvengtumėte sunkaus
susižalojimo.

• Tam, kad naudojantis
prietaisu neištekėtų
turinys, o sudedamosios

dalys neatsiskirtų,
tinkamai sujunkite ir
saugiai pritvirtinkite
(sandariai užsukite
ranka) ašmenį prie
„nutribullet®“ puodelio
ir įsitikinkite, kad iš jo
neteka turinys prieš
išdėstydami jį ant
pagrindo su varikliu
ir naudodami savo
„nutribullet®“.
• Sustabdę savo
„nutribullet®“, palaukite,
kol variklis visiškai sustos,
o prietaisas nebus
veikiamas elektros, ir tik
tada nuimkite puodelį
/ trintuvo ašmenis nuo
pagrindo su varikliu.
Nuimdami talpą nuo
prietaiso prieš jam
visiškai sustojus galite
sugadinti trintuvo
ašmenų movą ar variklio
pavarą.
NIEKADA NETRINKITE BE
SKYSČIŲ, NES GALITE
SUGADINTI TRINTUVO
AŠMENIS AR VARIKLĮ.
• Dėl sūkurinio jūsų
„nutribullet®“ poveikio
glotnučiams ir kitiems
maistingiems gėrimams
paruošti būtini skysčiai.
„nutribullet®“ nėra
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skirtas naudoti kaip
ledo smulkintuvas ar
smulkinimui be skysčių.
Visada įpilkite skysčių
ruošdami glotnučius.
• NENAUDOKITE trintuvo
ašmenų tokiems biriems
ingredientams, kaip
grūdai, sausieji pusryčiai
ar kava, trinti, nes galite
sugadinti variklį ir (arba)
trintuvo ašmenis.
• Rekomenduojame keisti
trintuvo ašmenis kas
6 mėn. (priklausomai
nuo naudojimo) arba
pagal poreikį geriausiam
našumui užtikrinti.
• Tam tikrų modelių
trintuvai gali turėti
malimo ašmenis. Šiais
ašmenimis galima malti
prieskonines žoleles,
prieskonius, grūdus ir
sėklas.

ELEKTROS SAUGA
ĮSPĖJIMAS!

		
Nenaudokite
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šio prietaiso
vietovėse, kuriose
taikomos skirtingos
elektros specifikacijos ar
naudojami skirtingų tipų
kištukai. Nenaudokite
su jokio tipo kištuko
adapteriu ar įtampos
keitikliu, nes jie gali

sukelti trumpą jungimą,
gaisrą, elektros smūgį,
galite susižaloti patys
arba sugadinti prietaisą.
• Savo saugumui užtikrinti
niekaip nemodifikuokite
kištuko ar pagrindo su
varikliu. Priešingu atveju
padidėja susižalojimo
rizika ir panaikinamas
produkto garantijos
galiojimas.
• Draudžiama naudoti
trečiųjų šalių priedus,
įskaitant konservavimo
stiklainius, nes dėl to
gali kilti gaisras, elektros
smūgis, galite susižaloti
patys, sugadinti produktą
ir panaikinti garantijos
galiojimą.
• Elektros smūgiui išvengti
niekada nepanardinkite
laido, kištuko ar
pagrindo su varikliu į
vandenį ar kitus elektros
srovei laidžius skysčius.
Jei laidas, kištukas ar
pagrindas su varikliu
yra sugadinti, prietaisu
nesinaudokite.
• Visada ATJUNKITE
„nutribullet®“, kai juo
nesinaudojate arba
PRIEŠ surinkdami,
išrinkdami, keisdami

priedus ar valydami jį.
Nebandykite tvarkyti
„nutribullet®“ tol, kol
visos dalys nesustojo.
• Reguliariai tikrinkite,
ar nesugedo ir
nesusidėvėjo visos
„nutribullet®“ dalys,
kad prietaisas tinkamai
veiktų ir nekeltų elektros
pavojaus. Įsitikinkite,
kad elektros laidas ir
kištukas yra nesugadinti.
Nustokite naudoti ir
pakeiskite „nutribullet®“
puodelį pastebėję, kad
plastikas yra įtrūkęs,
sutrūkinėjęs, neskaidrus
ar pažeistas. Įsitikinkite,
kad ašmenys laisvai
sukasi, o tarpiklis yra
tinkamai išsidėstęs ir
nepažeistas. Įsitikinkite,
kad pagrindo su
varikliu paleidikliai yra
neuždengti, švarūs ir
lengvai nuspaudžiami.
Vadovaukitės techninės
priežiūros instrukcijomis,
pateiktomis šio
naudotojo vadovo
18–19 puslapiuose.
Niekada nenaudokite
„nutribullet®“ su
pažeistomis dalimis.
Pastebėję bet

kokį „nutribullet®“
gedimą, nedelsdami
jį sustabdykite ir
susisiekite su klientų
aptarnavimo tarnyba.
• Neleskite laidui kabėti
nukarusiam nuo stalo
ar stalviršio krašto.
Netraukite, nesukite ir
nepažeiskite maitinimo
laido. Neleiskite laidui
liestis su karštais
paviršiais, įskaitant
kaitlentę.
• Varikliui sustojus,
atjunkite pagrindą su
varikliu ir leiskite jam
atvėsti vieną valandą
prieš bandydami
naudotis juo vėl. Jūsų
„nutribullet®“ turi vidinį
šilumos pertraukiklį,
kuris išjungia perkaitusį
variklį. Šilumos
pertraukiklis sugrįš į
pradinę padėtį atjungus
prietaisą ir šilumos
pertraukikliui atvėsus.
• Tam, kad sugedus
maitinimo laidui, būtų
galima išvengti bet kokio
pavojaus, jį turi pakeisti
gamintojas, jo techninės
priežiūros agentas ar
panašios kvalifikacijos
asmenys.
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ĮSPĖJIMAS!

		DĖMESIO: Norėdami
išvengti pavojaus
savaime įsijungus
apsaugos nuo perkaitimo
jungikliui, nejunkite šio
prietaiso prie išorinio
valdymo prietaiso, pvz.,
laikmačio, arba prie
grandinės, kuriai elektros
energiją reguliariai tiekia
arba atjungia elektros
tinklas.
VĖDINIMAS

ĮSPĖJIMAS!

		Gaisro pavojui išvengti
pagrindo su varikliu
apatinėje dalyje
esančiose angose neturi
būti dulkių ar pūkelių,
taip pat jos neturi būti
uždengtos, nes yra
skirtos vėdinti ir užtikrinti
patikimą variklio darbą,
apsaugojant jį nuo
perkaitimo. Niekada
nestatykite savo
„nutribullet®“ ant degių
medžiagų, tokių kaip
laikraščių, staltiesių,
servetėlių, rankšluosčių,
padėklų ir kitų panašių
medžiagų.
• DĖMESIO! Visada
naudokite „nutribullet®“
ant lygaus paviršiaus,
palikdami laisvos vietos
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po pagrindu su varikliu
ir aplink jį, kad galėtų
laisvai cirkuliuoti oras.
Pagrindo su varikliu
apatinėje dalyje esančios
angos skirtos vėdinti ir
užtikrinti patikimą variklio
darbą, apsaugant jį nuo
perkaitimo.
ŠILUMOS SAUGA, SUSIJUSI
SU MIKROBANGŲ
KROSNELĖMIS IR
KAITLENTĖMIS
• NETRINKITE KARŠTŲ
INGREDIENTŲ! Sutrynę
kambario temperatūros
ar vėsesnius ingredientus
(21°C ar vėsesnius),
perpilkite mišinį į
neuždarytą, saugią
naudoti mikrobangų
krosnelėje talpą ar į
kaitlentei skirtą puodą,
kad jį pašildytumėte.
Paruoštų ingredientų
vidinei temperatūrai
matuoti visada naudokite
termometrą. Jie gali būti
vėsūs liesti, tačiau dar
karšti viduje.
• Nestatykite jokių
„nutribullet®“ dalių į
mikrobangų krosnelę,
orkaitę ar į kaitlentei
skirtą puodą ir
nenardinkite jų į verdantį

vandenį, nes galite
sugadinti priedą.
• Netrinkite toliau nurodytų
sėklų ir kauliukų savo
„nutribullet®“ trintuvu,
nes jų sudėtyje gali būti
cheminių medžiagų,
kurias prarijus,
organizme gali išsiskirti
cianidas: obuolių sėklos,
vyšnių kauliukai, slyvų
kauliukai ir persikų
ir abrikosų kauliukai.
Vaisių kauliukai taip pat
gali sugadinti ašmenis ir
puodelį.
SVEIKATOS SAUGA
• Ši naudotojo vadove
pateikta informacija
negali pakeisti jūsų
gydytojo konsultacijos.
Visada pasitarkite su
savo gydytoju sveikatos
ir mitybos klausimais.
PAPILDOMOS
TINKAMO NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS
• TAM, KAD TURINYS
NEIŠSILIETŲ,
NEPERPILDYKITE
PUODELIO! Įsitikinkite,
kad ingredientai
ir skystis neviršija
MAX ribos. Tam, kad
ingredientai būtų

tinkamai sutrinti, dėl
sūkurinio „nutribullet®“
poveikio būtina palikti
pakankamai laisvos
vietos. Viršijus MAX
ribą, turinys gali išsilieti.
Taip pat gali susidaryti
pavojingas slėgis, dėl
kurio indas gali atsiskirti
nuo ašmenų mazgo.
• Puodelis ir trintuvo
ašmenys yra
pritaikyti konkrečiam
„nutribullet®“
modeliui. Naudodami
nesuderinamas dalis
(dalis nuo kitų modelių)
galite sugadinti savo
„nutribullet®“ arba
susižaloti. Keisdami
puodelius ar trintuvo
ašmenis, užsakydami
papildomus priedus
interneto svetainėje
nutribullet.com ar
susisiekdami su klientų
aptarnavimo tarnyba,
nurodykite modelio
dalis, suderinamas su
jūsų prietaisu.
• Reguliariai tikrinkite,
ar nesugedo ir
nesusidėvėjo visos
„nutribullet®“ dalys,
kad prietaisas tinkamai
veiktų ir nekeltų elektros
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pavojaus. Įsitikinkite,
kad elektros laidas ir
kištukas yra nesugadinti.
Nustokite naudoti ir
pakeiskite trintuvo indus
pastebėję, kad indas,
liežuvėliai ant indo ar
paleidiklio yra įtrūkę,
įskilę, neskaidrūs ar
kitaip pažeisti. Įsitikinkite,
kad ašmenys laisvai
sukasi, o konstrukcija yra
nepažeista. Įsitikinkite,
kad pagrindas su varikliu
yra neuždengtas ir
švarus. Vadovaukitės
techninės priežiūros
nurodymais, pateiktais
18 ir 19 puslapiuose ir
niekada nenaudokite
savo „nutribullet®“
su pažeistomis
dalimis. Pastebėję
bet kokį „nutribullet®“
gedimą, nedelsdami jį
sustabdykite ir susisiekite
su klientų aptarnavimo
tarnyba. Naujų
„nutribullet®“ puodelių,
trintuvo ašmenų
galite įsigyti interneto
svetainėje nutribullet.com
arba susisiekę su klientų
aptarnavimo tarnyba.
REKOMENDUOJAME
KEISTI SAVO PUODELĮ
KAS ŠEŠIS MĖNESIUS.
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!

Šias instrukcijas
išsaugokite!

Jei turite komentarų,
klausimų ar abejonių,
apsilankykite nutribullet.com.

®

„nutribullet“ | „nutribullet PRO“
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„nutribullet®“ puodelio
surinkimas ir naudojimas
NAUDODAMIESI
„NUTRIBULLET®“
VADOVAUKITĖS
ŠIOMIS SVARBIOMIS
ATSARGUMO
PRIEMONĖMIS:

1

Prieš pereidami prie 2
žingsnio, peržiūrėkite visus
įspėjimus ir atsargumo
pranešimus, pateiktus
saugos priemonių skyriuje
(2–10 psl.).

2

Padėkite pagrindą su varikliu
ant švaraus, sauso ir lygaus
paviršiaus, pavyzdžiui,
stalviršio ar stalo.
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5
Įjunkite elektros laidą į
elektros lizdą.

• Įsitikinkite, kad pagrindas yra
įjungtas į elektros tinklą.
• Su trintuvo ašmenų mazgu
elkitės atsargiai, nes ašmenys
yra labai aštrūs.
• Niekada nepaleiskite
„nutribullet®“ tuščio.
• „nutribullet®“ priedai nėra
skirti naudoti mikrobangų
krosnelėje, nes gali būti
sugadinti.

PASTABA: Glotniai ir kreminei
konsistencijai gauti dažniausiai
užtenka trinti ne ilgiau nei vieną
minutę.

3
Sudėkite ingredientus
ir supilkite skysčius į
„nutribullet®“ puodelį.

• Niekada nepalikite
nenaudojamo „nutribullet®“
be priežiūros.

PASTABA: Neperpilkite! Kad turinys
neišsilietų, neviršykite MAX ribos.

ĮSPĖJIMAS!

Niekada netrinkite
karštų ingredientų
naudodamiesi bet kokiu
„nutribullet®“ puodeliu.
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Dėl karštų plakamų
ingredientų sandariai
uždarytose talpose gali
susidaryti slėgis, todėl
atidarius talpą iš jos gali
išsiveržti karštas turinys.
Visada pradėkite plakti
kambario temperatūros ar
atšaldytus ingredientus ir
skysčius (21 °C ar vėsesnius).

Atrakinkite mazgą švelniai
paspausdami ir atsukdami
puodelį prieš laikrodžio
rodyklę.

6
Apverskite puodelį ir
įstatykite jį į pagrindą
su varikliu. Švelniai
paspauskite ir pasukite.

4
Uždėkite trintuvo ašmenis
ant puodelio ir pasukite,
kol mazgas bus sandariai
uždarytas.

DĖMESIO
Nenuimkite trintuvo ašmenų nuo
„nutribullet®“ puodelio, kol prietaisas
dar nebaigė trinti ingredientų.
Nenaudokite trintuvo ašmenų kaip
savo puodelio dangtelio produktams
laikyti. Kai kurių maisto produktų
sudėtyje yra veiklių ingredientų arba
jie išskiria dujas, kurios sandariai
uždarytoje talpoje gali išsiplėsti.
Dėl šios priežasties gali susidaryti
perteklinis slėgis ir kilti susižalojimo
rizika. Saugodami turinį puodelyje
uždenkite jį plastiko plėvele ar
aliuminio folija. Atidengdami visada
nukreipkite turinį nuo savęs.
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Valymas ir techninė
priežiūra
Prieš naudodamiesi pirmą
kartą ir kaskart pasinaudoję
vadovaukitės toliau pateiktomis
valymo instrukcijomis.
Valyti „nutribullet®“ yra lengva.
Tiesiog padėkite bet kokias
jo dalis (išskyrus pagrindą su
varikliu ir trintuvo ašmenis)
ant indaplovės VIRŠUTINĖS
LENTYNOS arba išplaukite
jas rankomis šiltu muiluotu
vandeniu ir nuskalaukite.

Kaip valyti
„nutribullet®“:
1 ŽINGSNIS:

Svarbiausia VISADA atjungti
pagrindą su varikliu nuo
elektros tinklo, kai jis
paliekamas be priežiūros, taip
pat prieš surenkant, išrenkant,
valant, keičiant priedus ar
artinantis prie judančių dalių.
Nebandykite tvarkyti prietaiso
tol, kol visos dalys nesustojo!
2 ŽINGSNIS:

Nuimkite puodelį / trintuvo
ašmenis nuo pagrindo su
varikliu.
3 ŽINGSNIS:

Nuvalykite atskiras dalis
(pagrindą su varikliu, trintuvo
ašmenis, „nutribullet®“
puodelius), kaip nurodyta toliau:
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PAGRINDAS SU VARIKLIU:

• Dažniausiai pagrindas su
varikliu neužsiteršia, tačiau
jei nuolat iki galo neužsukate
trintuvo ašmenų ant
puodelio, skysčiai gali išsilieti
ant pagrindo ir prilipti prie
paleidiklio mygtukų.
• Tam, kad nesusižalotumėte,
NIEKADA nevalykite rankomis
ar įrankiais baltų paleidiklio
liežuvėlių, kol „nutribullet®“
yra įjungtas į elektros tinklą.
• Nenuimkite guminių ar
plastikinių įdėklų nuo vidinės
pagrindo su varikliu pusės.
• Valykite pagrindo su varikliu
vidinę ir išorinę puses
kempine ar indų šluoste,
suvilgyta drungnu muiluotu
vandeniu, kol bus visiškai
švarios.
• Ypač kruopščiai valykite
baltus paleidiklio liežuvėlius
vidinėje pagrindo su varikliu
pusėje, kad nuvalytumėte
bet kokias prilipusias atliekas
ir išsiliejusį turinį. Jie reikia,
galite sritį nušveisti nedideliu
šepetėliu.
ĮSPĖJIMAS: Niekada nenardinkite
pagrindo su varikliu į vandenį.

TRINTUVO AŠMENYS:

• NENUIMKITE TARPIKLIO,
nes galite visiems laikams
sugadinti trintuvo ašmenis,
dėl ko gali nuolat išsilieti
turinys. Jei norite papildomai
dezinfekuoti pagal pirma
pateiktas instrukcijas
išplautas dalis, galite
praskalauti jas 10 % acto
/ vandens skiediniu ar
citrinos sultimis. Jei laikui
bėgant tarpiklis atsilaisvins
ar bus pažeistas, galite
užsakyti naujus trintuvo
ašmenis interneto svetainėje
nutribullet.com ar susisiekti
su klientų aptarnavimo
tarnyba.
• Visiškai išdžiovinkite trintuvo
ašmenis. Pravartu apversti
ašmenis ant šono jūsų indų
džiovyklėje, kad ABI trintuvo
ašmenų PUSĖS būtų visiškai
sausos.
„NUTRIBULLET®“ PUODELIAI IR
KELIONINIAI DANGTELIAI:

• Visas šias dalis saugu
plauti jūsų indaplovės
VIRŠUTINĖJE LENTYNOJE.
Rekomenduojame jas
išskalauti ir trumpai
pašveisti indų šveistuku,
kad pašalintumėte visus
likučius prieš plaudami
jas indaplovėje. NIEKADA
nenaudokite dezinfekavimo
ciklo puodeliams plauti, nes
galite sugadinti plastikines
dalis.

• Reguliariai tikrinkite
3 puodelio liežuvėlius
(ar neįtrūko, neįskilo,
nesulūžo, nesusidėvėjo).
Jei jie yra pažeisti, kuo
skubiau pakeiskite, kad
nesusižalotumėte.
• NIEKADA NENAUDOKITE
PUODELIO SU SULŪŽUSIU,
PAŽEISTU AR TRŪKSTAMU
LIEŽUVĖLIU, NES DĖL TO
PUODELIS GALI ATSISKIRTI
NUO PAGRINDO SU VARIKLIU
IR ATIDENGTI AŠMENŲ
MAZGĄ!
SUNKIAI PAŠALINAMO PURVO
VALYMAS:

• Jei ingredientai „nutribullet®“
puodelyje pridžiūvo, dviem
trečdaliais pripildykite
puodelį kambario
temperatūros (21 °C ar
vėsesnio) vandens ir užsukite
trintuvo ašmenis. Išdėstykite
puodelį / trintuvo ašmenų
mazgą ant „nutribullet®“
pagrindo su varikliu 20–30
sekundžių. Taip pridžiūvę
ingredientai suminkštės, ir
jūs galėsite juos pašalinti
lengvai pašveitę ir nuskalavę
vandeniu.

Atsarginės dalys
Norėdami užsakyti papildomų
dalių ar priedų, apsilankykite
mūsų interneto svetainėje
nutribullet.com arba susisiekite
su klientų aptarnavimo tarnyba.
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LT/ Žymių paaiškinimas
LT/ Ši žymė nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti
su kitomis namų ūkio atliekomis visoje ES. Siekiant išvengti
galimos žalos aplinkai arba žmogaus sveikatai, sukeliamos
nekontroliuojamo atliekų utilizavimo, perdirbkite
atsakingai, kad prisidėtumėte prie tvaraus materialių
išteklių pakartotino panaudojimo. Norėdami grąžinti
panaudotą gaminį, pasinaudokite nurodytais gražinimo ir
surinkimo punktais arba susisiekite su pardavėju, iš kurio
įsigijote gaminį. Jis gali perduoti gaminį, kad šis perdirbtas
aplinkai saugiu būdu.
LT/ Šis gaminys atitinka Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių,
skirtų liestis su maistu.
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