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Príručka
používateľa

Varovanie! Aby ste zabránili riziku vážneho zranenia, pred používaním svojho spotrebiča nutribullet® si pozorne prečítajte
všetky pokyny. Pri používaní akéhokoľvek elektrického spotrebiča je nevyhnutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné
opatrenia vrátane nasledujúcich dôležitých informácií.

!

Túto príručku si odložte!

NA POUŽITIE IBA V DOMÁCNOSTI

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

• Tento spotrebič nesmú
používať deti. Spotrebič
a jeho elektrický napájací
kábel uchovávajte mimo
dosahu detí.
Deti by sa so spotrebičom
nemali hrať.
• POČAS POUŽÍVANIA
NENECHÁVAJTE NUTRIBULLET® BEZ DOZORU.
• NEPOUŽÍVAJTE VONKU.
• KEĎ SA NUTRIBULLET®
NEPOUŽÍVA, VŽDY HO
ODPOJTE OD ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA.
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• Ak spotrebič necháte
bez dozoru a pred jeho
zostavením, demontážou alebo čistením
vždy odpojte elektrické
napájanie spotrebiča.
• Pred výmenou príslušenstva alebo pred priblížením sa k dielom, ktoré
sa pri prevádzke pohybujú, spotrebič vypnite
a odpojte ho od zdroja
elektrického napájania.
• Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými
schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností

• Spotrebič nepoužívajte
na iné, než určené použitie. Nesprávne používanie môže spôsobiť
osobné zranenie.

BEZPEČNOSŤ V PRÍTOMNOSTI TEPLA
A TLAKU
Aby sa zabránilo osobným
zraneniam, v utesnenej
miske nutribullet® nikdy nemixujte horúce suroviny ani
suroviny s oxidom uhličitým!
VAROVANIE!

PRI POUŽÍVANÍ AKÉHOKOĽVEK ELEKTRICKÉHO SPOTREBIČA SA VŽDY MUSIA DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VRÁTANE NASLEDUJÚCICH:

a znalostí, pokiaľ sú pod
dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili hroziace riziká.

Teplé suroviny môžu
pri mixovaní spôsobiť
v utesnených nádobách
zvýšenie tlaku, ktorý po
otvorení nádoby spôsobí
vystreknutie obsahu nádoby. Vždy začnite mixovať suroviny a kvapaliny
pri izbovej teplote alebo
chladené (21 °C/70 °F
alebo chladnejšie).
Nikdy nenechávajte
mixér zapnutý dlhšie,
než je to potrebné podľa
receptu – zvyčajne kratšie než jednu minútu.

VAROVANIE!

Dôležité bezpečnostné
opatrenia

Nikdy nemixujte kvapaliny sýtené oxidom
uhličitým ani suroviny
produkujúce plyny (napr.
sóda bikarbóna, kypriaci
prášok, droždie a pod.).
Tlak generovaný uvoľňovanými plynmi môže
spôsobiť prasknutie misky
nutribullet® a následné
zranenie osoby alebo
materiálne škody. Trenie
noža pri dlhšom mixovaní
môže zohriať suroviny
a zvýšiť tlak vnútri utesnenej nádoby. Tento tlak
môže spôsobiť oddelenie misky a noža alebo
vystreknutie rozmixovaného obsahu, čo môže
spôsobiť zranenie osoby
alebo materiálne škody.
Ak sú utesnené misky nutribullet® teplé na
dotyk, spotrebič vypnite
a počkajte pätnásť minút
alebo dlhšie, aby nádoba
vychladla. Nechajte, aby
sa obsah usadil, potom
misku opatrne uvoľnite
zo základne s motorom.
Misku nutribullet® nasmerujte preč od svojej
tváre a tela, pomaly odskrutkujte mixovací nôž,
aby sa pomaly uvoľnil
zostávajúci tlak.
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• Po mixovaní nechajte obsah misky usadiť, a uvoľnite všetok tlak, ktorý by
sa mohol nahromadiť,
pomalým odskrutkovaním nádoby od zostavy
nožov. Pokiaľ je v miske
vyšší tlak, nasmerujte
nádobu od seba.
• Ak by ste museli obsah
misky mixovať dlhšie než
jednu minútu, mixujte
v 1-minútových intervaloch. Po prvom a po každom nasledujúcom 1-minútovom cykle základňu
motora úplne vypnite a
pred zapnutím ďalšieho
cyklu mixovania počkajte
aspoň jednu minútu.
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• Nezapínajte viac než 3 po
sebe nasledujúce 1-minútové intervaly, aby ste
predišli ohriatiu obsahu
misky. Po treťom cykle
mixovania nechajte obsah
usadiť 2 – 3 minúty, aby
ste zabránili prehriatiu
a zvýšeniu tlaku v miske.
• NEDOVOĽTE, ABY MIXOVANÉ ZMESI OSTALI
V UTESNENEJ NÁDOBE
STÁŤ DLHO! Cukor v ovocí
a zelenine by mohol začať časom fermentovať,
uvoľňovať plyny a spôsobiť
zvýšenie tlaku v utesnenej
miske nutribullet®. Ak svoje
smoothie neskonzumujete
ihneď, vyberte nože, zakryte nádobu vekom alebo
plastovou fóliou a vložte
do chladničky. Žiadnu
mixovanú zmes neskladujte v utesnenej miske nutribullet® bez vloženia do
chladničky ani veľmi dlho,
pretože obsah by mohol
pokaziť a začať kvasiť.
• Pri nalievaní horúcej
kvapaliny do mixéra
musíte dávať pozor, pretože v dôsledku náhleho
vytvorenia pary by mohol
obsah vystreknúť.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA
S MIXOVACÍM NOŽOM
Žiadny mixovací nôž neskladujte v základni motora,
pokiaľ nie je pripojený ku
miske nutribullet®. Odkrytý
mixovací nôž predstavuje
riziko porezania.
VAROVANIE!

TRENIE OTÁČAJÚCEHO
SA MIXOVACIEHO NOŽA
POČAS MIXOVANIA MÔŽE
V UTESNENEJ MISKE SPÔSOBIŤ ZOHRIATIE SUROVÍN
A ZVÝŠENIE TLAKU, POKIAĽ
HO NECHÁTE V PREVÁDZKE
DLHŠIE NEŽ JEDNU MINÚTU. AK JE MISKA NA DOTYK
TEPLÁ, NECHAJTE JU ÚPLNE
VYCHLADNÚŤ, AŽ POTOM
JU OPATRNE OTVORTE,
PRIČOM JU OTOČTE TAK,
ABY JEJ VÁS OBSAH NEMOHOL ZASIAHNUŤ, ABY STE
ZABRÁNILI ZRANENIU.

NOŽE SÚ OSTRÉ! MANIPULUJTE S NIMI OPATRNE. Pri manipulácii
s akýmkoľvek nožom
dávajte pozor. Aby ste
zabránili porezaniu,
nechytajte ani sa nedotýkajte ostria noža.
Pri vyprázdňovaní a čistení postupujte opatrne.
VYHÝBAJTE SA KONTAKTU S POHYBUJÚCIMI SA
DIELMI! Počas mixovania
sa rukami ani pomôckami
nepribližujte k mixovaciemu nožu, aby sa znížilo
riziko osobného zranenia.

•		Aby ste zabránili úniku
a možnému oddeleniu
komponentov počas prevádzky, správne zarovnajte a bezpečne pripevnite (utiahnite rukou)
nože ku miske nutribullet®
a predtým, než ju nasadíte na základňu s motorom a zapnete nutri-

bullet®, skontrolujte, či z
misky neuniká kvapalina.
•		Po zastavení spotrebiča nutribullet® počkajte, kým sa motor úplne
nezastaví a jednotka sa
nevypne, až potom odoberte misku a mixovací
nôž zo základne s motorom. Odobratie nádoby
z jednotky pred úplným
vypnutím napájania
môže spôsobiť poškodenie spojky mixovacieho
noža alebo prevodu
motora.
NIKDY NEMIXUJTE BEZ
KVAPALINY, PRETOŽE BY
SA MOHOL POŠKODIŤ NÔŽ
ALEBO MOTOR.
•		Funkcia cyclonic action®
vášho spotrebiča nutribullet® vyžaduje pri príprave smoothies a iných
výživných nápojov použitie kvapalín. nutribullet®
sa nesmie používať na
drvenie ľadu ani na mixovanie zmesí bez kvapalín.
K svojmu smoothie vždy
pridávajte kvapalinu.
•		NEPOUŽÍVAJTE mixovací
nôž na drvenie suchých
surovín, ako sú zrná, cereálie alebo káva, preto5

•		Odporúčame vám vymeniť mixovací nôž vždy po
6 mesiacoch (v závislosti
od použitia) alebo podľa
potreby na dosiahnutie
optimálneho výkonu.
•		Niektoré konfigurácie
spotrebiča môžu obsahovať aj nože mlynčeka.
Tento nôž sa môže používať na mletie bylín, korenia, zrna a semien.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
VAROVANIE!

		
Tento spotrebič nepouží-
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vajte na miestach s iným
typom elektrického napájania alebo s inými druhmi zástrčky. Nepoužívajte
ho so žiadnym typom
adaptéra zástrčky ani so
zariadením na zmenu
napätia, pretože môžu
spôsobiť elektrický skrat,
požiar, zásah elektrickým
prúdom, osobné zranenie
alebo materiálové škody.

•		Z bezpečnostných dôvodov zástrčku ani základňu s motorom žiadnym
spôsobom nemodifikujte.
Zvýšilo by sa tým riziko
zranenia a stratili by ste

nárok na záruku.
•		 Používanie doplnkov tretích strán, vrátane sklenených zaváracích pohárov,
je zakázané a môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom, zranenie
osôb alebo poškodenie
produktu a spôsobí stratu
záruky.
•		Aby ste zabránili riziku zásahu elektrickým
prúdom, nikdy neponárajte elektrický kábel,
zástrčku ani základňu
s motorom mixéra do
vody ani iných elektricky
vodivých kvapalín. Spotrebič prestaňte používať,
ak je poškodený elektrický kábel, zástrčka alebo
základňa motora.
•		Vždy ODPOJTE ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE spotrebiča nutribullet®, pokiaľ
sa nepoužíva alebo PRED
montážou, odmontovaním dielov, pri výmene
príslušenstva alebo pred
čistením. So spotrebičom
nutribullet sa nepokúšajte manipulovať, kým sa
všetky diely nezastavia.
•		Pravidelne kontrolujte všetky komponenty nutribullet®,
či nie sú poškodené alebo

opotrebované, pretože to
môže zhoršiť ich funkčnosť alebo spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Uistite sa, že napájací
elektrický kábel a zástrčka nie sú poškodené. Ak
zistíte nejaké prasknutie,
škrabance, zakalenie
alebo poškodenie plastu,
prestaňte misku nutribullet® používať a vymeňte ju.
Zaistite, aby sa nože voľne
otáčali a aby bolo tesnenie umiestnené správne
a nepoškodené. Zaistite,
aby spínače mechanizmov základne s motorom
neboli blokované, aby boli
čisté a dali sa ľahko stlačiť.
Dodržte pokyny na vykonávanie údržby v tejto
príručke používateľa na
stranách 18-19. Spotrebič nutribullet® nikdy
nepoužívajte, ak sú jeho
komponenty poškodené.
Pokiaľ by sa na nutribullet® vyskytla nejaká porucha, okamžite ho prestaňte používať a zavolajte
servis pre zákazníkov.
•		Nedovoľte, aby elektrický kábel visel cez
okraj stola alebo blízko
nejakej hrany. Elektrický
napájací kábel nikdy neťahajte, neskrúcajte ani

nepoškodzujte. Nedovoľte, aby sa elektrický
napájací kábel dotýkal
horúcich povrchov vrátane varnej dosky a rúry.
•		Ak motor prestane fungovať, odpojte napájanie základne s motorom a pred
ďalším pokusom o použitie ju nechajte niekoľko
hodín chladnúť. Váš nutribullet® je vybavený vnútornou teplotnou poistkou,
ktorá pri prehriatí motor
vypne. Tepelná poistka sa
po odpojení elektrického
napájania a po dostatočnom vychladnutí tepelnej
poistky zresetuje.
•		Ak je elektrický napájací
kábel poškodený, musí ho
vymeniť pracovník výrobcu, povereného servisu
alebo podobne kvalifikovaná osoba, len tak sa
predíde nebezpečenstvu.
		UPOZORNENIE: Aby
sa zabránilo ohrozeniu
v dôsledku neúmyselného zresetovania tepelnej
poistky, tento spotrebič sa
nesmie napájať prostredníctvom externého spínača, ako je časovač, ani sa
nesmie zapájať do obvodu, ktorý sa pravidelne

VAROVANIE!

že by to mohlo poškodiť
motor alebo mixovací nôž.
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nezávisle zapína a vypína.
VETRANIE
VAROVANIE!

		Aby sa zabránilo riziku
požiaru, otvory na dne
základne s motorom musia byť čisté, bez prachu
a nečistôt, a nesmú byť
nikdy upchaté, pretože
zaručujú vetranie a tým
spoľahlivosť prevádzky
motora a ochranu pred
prehriatím. Svoj spotrebič
nutribullet® nikdy neklaďte
na horľavé materiály, ako
sú noviny, obrusy, obrúsky,
utierky, podložky alebo iné
podobné materiály.

•		UPOZORNENIE! nutribullet® vždy klaďte na rovný
povrch, priestor pod ním
a okolo základne s motorom nechajte bez prekážok, aby bola zaručená
správna cirkuláciu vzduchu. Otvory na dne základne s motorom slúžia
na vetranie, aby sa zaistila spoľahlivá prevádzka
a predišlo sa prehriatiu
motora.

8

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA
S MIKROVLNNOU RÚROU A
VARNOU DOSKOU
•		NEMIXUJTE HORÚCE SUROVINY! Po rozmixovaní
surovín pri izbovej teplote
alebo chladnejších (teplota
21 °C/70 °F alebo nižšia) ich
preneste do neutesnenej
nádoby vhodnej na použitie alebo do nádoby, ktorá
sa môže ohrievať na varnej
doske. Na kontrolu vnútornej teploty uvarených surovín vždy použite teplomer,
pretože môžu byť studené
na dotyk, ale horúce vnútri.
•		Žiadny diel spotrebiča
nutribullet® nevkladajte
do mikrovlnnej rúry, neklaďte na varnú dosku ani
neponárajte do vriacej
vody, pretože by sa príslušenstvo mohlo poškodiť.
•		nutribullet® nepoužívajte
na mixovanie nasledujúcich semien a jadier,
pretože obsahujú chemické látky známe ako
kyanidy, ktoré sa uvoľňujú do tela pri zažívaní:
jablkové semená, kôstky
čerešní, sliviek, broskýň
a marhúľ. Kôstky ovocia
môžu okrem toho poškodiť aj nože a misku.

ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ
• Informácie uvedené
v tejto príručke používateľa nenahrádzajú
odporúčania vášho lekára. O zdravotné rady
a odporúčania o výžive
vždy požiadajte svojho
lekára.
DOPLNKOVÉ POKYNY NA
SPRÁVNE POUŽÍVANIE
• ABY STE PREDIŠLI PRETEČENIU, MISKU NEPREPĹŇAJTE! Uistite sa,
že suroviny a  kvapalina
nepresiahne značku
MAX. Funkcia cyclonic
action® spotrebiča nutribullet® vyžaduje na dokonalé rozmixovanie surovín dostatočný priestor,
ale prekročenie značky
MAX môže spôsobiť únik
kvapaliny a nebezpečné zvýšenie tlaku, ktoré
môže spôsobiť oddelenie
nádoby od nožov.
•		Miska a mixovací nôž sú
špeciálne navrhnuté pre
určitý model spotrebiča nutribullet®. Použitie
nekompatibilných dielov
(diely z iných modelov)
môže spôsobiť poškodenie spotrebiča nutribul-

let® alebo spôsobiť rizikovú situáciu. Pri výmene
misiek alebo mixovacieho
noža, pri objednávaní
ďalšieho príslušenstva od
nutribullet.com, prípadne
pri kontaktovaní služieb
pre zákazníkov, uveďte
model dielov kompatibilných so svojou jednotkou.
•		Pravidelne kontrolujte všetky komponenty
nutribullet®, či nie sú
poškodené alebo opotrebované, pretože to
môže zhoršiť ich funkčnosť alebo spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Uistite sa, že napájací
elektrický kábel a zástrčka nie sú poškodené.
Ak zistíte nejaké praskliny, zakalenie alebo iné
poškodenie nádoby, jazýčkov na nádobe alebo
zarážok aktivačného
mechanizmu na základni s motorom, prestaňte
spotrebič používať a poškodený diel vymeňte.
Zaistite, aby sa nože
voľne otáčali a aby bola
štruktúra nepoškodená.
Uistite sa, že základňa
s motorom je bez prekážok a čistá. Dodržte
odporúčania pre údržbu
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na stranách 18 a 19 a nikdy nepoužívajte nutribullet® s poškodenými
komponentmi. Pokiaľ by
sa na nutribullet® vyskytla
nejaká porucha, okamžite ho prestaňte používať
a zavolajte servis pre
zákazníkov. Nové misky
a mixovací nôž pre svoj
nutribullet® si môžete
kúpiť na nutribullet.com
alebo si ich objednajte
prostredníctvom služieb
pre zákazníkov. ODPORÚČAME VÁM VYMIEŇAŤ
MISKU KAŽDÝCH ŠESŤ
MESIACOV.

!

Túto príručku
si odložte!

Ak by ste mali nejaké pripomienky, otázky alebo
poznámky, navštívte stránky
nutribullet.com.

®
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Zostavenie a používanie
misky nutribullet®
PRI POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA NUTRIBULLET®
NEZABUDNITE NA DODRŽIAVANIE NASLEDUJÚCICH DÔLEŽITÝCH
BEZPEČNOSTNÝCH
OPATRENÍ:

1

Pred pokračovaním s krokom
2 si prečítajte všetky varovania
a ochranné opatrenia v časti
s dôležitými bezpečnostnými
opatreniami (str. 2 – 10).

2

Položte základňu s motorom na
čistý, suchý, rovný povrch, ako je
kuchynská linka alebo stôl.

7

5
Zapojte zástrčku napájacieho elektrického kábla do
elektrickej zásuvky.

• 		 Uistite sa, že je základňa zapojená
k zdroju elektrického napájania.
• S mixovacími nožmi manipulujte
opatrne, pretože sú nože veľmi
ostré.
• Spotrebič nutribullet® nikdy nepoužívajte prázdny.

POZNÁMKA: Zvyčajne netreba
mixovať dlhšie než jednu minútu,
aby ste získali hladký a krémový
produkt.

3
Do misky nutribullet® vložte
všetky suroviny a prilejte
kvapalinu.

• Príslušenstvo nutribullet® nie je
určené na používanie v mikrovlnných rúrach, pretože by sa
príslušenstvo mohlo poškodiť.

POZNÁMKA: Neprepĺňajte! Aby ste
predišli pretečeniu, neplňte surovinami nad značku MAX.

• Nikdy nenechávajte nutribullet®
počas používania bez dozoru.

VAROVANIE!

Pri používaní akejkoľvek
misky nutribullet® nemixujte
horúce suroviny.
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Teplé suroviny môžu pri mixovaní
spôsobiť v utesnených nádobách
zvýšenie tlaku, ktorý po otvorení
nádoby spôsobí vystreknutie
obsahu nádoby. Vždy začnite
mixovať suroviny a kvapaliny pri
izbovej teplote alebo chladené
(21 °C/70 °F alebo chladnejšie).

Odistite zostavu opatrným
zatlačením a odskrutkovaním misky proti smeru
hodinových ručičiek.

6
Otočte misku dnom nahor
a nasaďte ju na základňu
s motorom, opatrne zatlačte
a otočte ňou.

4

UPOZORNENIE
Mixovací nôž neodpájajte od misky
nutribullet®, pokiaľ sa mixovanie úplne
nezastavilo. Mixovací nôž nepoužívajte
ako veko misky pri skladovaní produktu. Niektoré potraviny môžu obsahovať
aktívne zložky alebo uvoľňovať plyny,
ktoré by sa v tesne uzavretej nádobe
mohli rozpínať a spôsobiť nadmerné zvýšenie tlaku, dôsledkom čoho
môžu byť zranenia alebo poškodenie
majetku. Pri skladovaní obsahu misky
použite na uzavretie nádoby plastové
veko alebo fóliu. Pri otváraní nádoby ju
vždy odkloňte od seba.

Nasaďte mixovací nôž na
misku a otáčajte ním, aby sa
pevne utesnil.
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Starostlivosť a údržba
Pred prvým a po každom použití
vždy dodržiavajte nasledujúce
pokyny.
Čistenie spotrebiča nutribullet® je
jednoduché, jednoducho vložte
diely (okrem základne s motorom
a mixovacieho noža) do HORNÉHO KOŠA umývačky riadu alebo
ich umyte ručne teplou vodou so
saponátom a opláchnite ich.

Tu nájdete pokyny
na čistenie spotrebiča nutribullet®:
KROK 1: Najdôležitejšie pravidlo
— VŽDY VYTIAHNITE ZÁSTRČKU
základne s motorom zo zásuvky
elektrickej siete, pokiaľ je spotrebič bez dozoru, pred jeho zostavením, odpojením dielov, výmenou príslušenstva alebo pred
priblížením sa ku pohybujúcim sa
dielom pri používaní alebo čistení.
So spotrebičom sa nepokúšajte
manipulovať, kým sa všetky diely
nezastavia.
KROK 2: Odoberte zostavu
miska/mixovací nôž zo
základne s motorom.
KROK 3: Pri čistení jednotlivých

komponentov (základňa s motorom, mixovacie nože, misky
nutribullet®) dodržte nasledujúci
postup:
18

ZÁKLADŇA S MOTOROM:

• Základňa s motorom sa
zvyčajne skutočne nezašpiní,
ale ak neutiahnete mixovací
nôž na misku pevne, kvapalina môže uniknúť, zašpiniť
základňu a zalepiť aktivačné
tlačidlá.
• Aby ste zabránili poraneniu,
NIKDY nečistite výstupky aktivačnému mechanizmu rukami ani žiadnymi nástrojmi,
kým je nutribullet® zapojený
do elektrickej siete.
• Nevyberajte gumenú ani
plastovú výplň, ktorá je vnútri
základne s motorom.
• Základňu s motorom poutierajte zvnútra aj zvonku špongiou
alebo utierkou navlhčenou
teplou vodou so saponátom.
• Mimoriadnu pozornosť venujte bielym výstupkom na
vnútornej strane základne
s motorom, aby ste uvoľnili
všetky zvyšky odkvapnutých
alebo vyliatych nečistôt.
Podľa potreby môžete použiť
na dôkladné vyčistenie týchto
plôch malú kefku.
VAROVANIE: Základňu s motorom nikdy neponárajte do vody.

MIXOVACÍ NÔŽ:

• NEVYBERAJTE TESNENIE,
pretože by sa tým nenapraviteľne poškodil mixovací
nôž a dochádzalo by k úniku
kvapalín. Ak po vyššie opísanom čistení chcete spotrebič
aj vydezinfikovať, môžete ho
opláchnuť 10 % roztokom octu
vo vode alebo citrónovou
šťavou. Pokiaľ by sa tesnenie
časom uvoľnilo alebo poškodilo, môžete si objednať nový
mixovací nôž na adrese nutribullet.com alebo kontaktujte
servis pre zákazníkov.
• Mixovací nôž dôkladne
osušte. Je užitočné mixovací
nôž pri sušení obrátiť, aby sa
dôkladne osušili OBE STRANY
nožov na mixovanie.
MISKY A CESTOVNÉ VIEČKA
NUTRIBULLET®:

• Všetky tieto diely sú vhodné
na umývanie V HORNOM
KOŠI umývačky riadu. Pred
umývaním v umývačke riadu
sa odporúča opláchnuť ich
a kefkou z nich odstrániť
všetky zaschnuté nečistoty. NIKDY nepoužívajte na
umývanie misiek dezinfekčný
cyklus, pretože by sa pri ňom
mohol plast zdeformovať.
• Pravidelne kontrolujte
3 výstupky na boku misky
(praskliny, škrabance, zlomenie alebo deformácie). Ak sú
poškodené, misku okamžite

vymeňte, aby ste predišli
osobnému zraneniu.
• NIKDY NEPOUŽÍVAJTE MISKU
S ZLOMENÝMI, POŠKODENÝMI ALEBO CHÝBAJÚCIMI
VÝSTUPKAMI, PRETOŽE BY
TO MOHLO SPÔSOBIŤ ODDELENIE MISKY OD ZÁKLADNE S MOTOROM A ZRANENIE
MIXOVACÍM NOŽOM!
ČISTENIE ODOLNÝCH ŠKVŔN:

• Ak suroviny vnútri misky
nutribullet® zaschli, vyčistite
misku tak, že ju naplníte do
približne 2/3 vodou s teplotou
prostredia (teplota 21 °C/70 °F
alebo nižšia) a zaskrutkujte
ju na mixovací nôž. Nasaďte
zostavu misky s mixovacím
nožom na základňu s motorom nutribullet® a zapnite na
približne 20 – 30 sekúnd. Tým
sa zasušené nečistoty uvoľnia
a misku budete môcť umyť
špongiou a opláchnutím.

Náhradné diely
Ak si chcete objednať
ďalšie diely a príslušenstvo,
navštívte naše webové
stránky nutribullet.com
alebo kontaktujte servis pre
zákazníkov.
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SK/ Vysvetlenie označení
SK/ Toto označenie znamená, že sa spotrebič v celej
EÚ nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
Aby sa zabránilo škodám na životnom prostredí alebo
ohrozeniu ľudského zdravia, spotrebič zodpovedne
recyklujte, aby bolo možné zhodnotiť druhotné suroviny.
Pri recyklácii spotrebiča využite služby zberných stredísk
alebo kontaktujte predajcu v obchode, kde ste spotrebič
kúpili. Predajca môže výrobok prevziať a zaistiť bezpečnú
recykláciu.
SK/ Tento výrobok spĺňa požiadavky európskeho
Nariadenia č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch
určených na styk s potravinami.
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