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Bruksanvisning

Varning! Läs noggrant alla instruktioner för att undvika
risk för allvarliga skador innan du använder din
nutribullet®. När du använder en elektrisk apparat ska
grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid iakttas, bland
annat följande viktiga information.

!

Spara dessa instruktioner!
ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION

• Denna apparat får inte
användas av barn. Håll
apparaten och den tillhörande sladden utom
räckhåll för barn.
Barn får inte leka med
apparaten.
• LÄMNA ALDRIG NUTRIBULLET® OBEVAKAD NÄR
DEN ANVÄNDS.
• ANVÄND INTE UTOMHUS.
• KOPPLA ALLTID UR
NUTRIBULLET® NÄR DEN
INTE ANVÄNDS.
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• Koppla alltid bort
apparaten från strömförsörjningen om den
lämnas obevakad och
före montering, demontering eller rengöring.
• Stäng av apparaten
och koppla ur strömmen innan du byter
tillbehör eller närmar
dig delar i rörelse.
• Apparater kan användas av personer med
nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga
eller bristande erfarenhet och kunskap om de
hålls under tillsyn eller
har fått instruktioner
om hur apparaten ska

• Använd inte apparaten
för något annat än den
är avsedd för. En felaktig användning kan leda
till personskador.

SÄKERHET VID VÄRME
OCH TRYCK
För att undvika personskador ska varma eller
kolsyrade ingredienser
aldrig blandas i en tillsluten nutribullet®-kopp!
VARNING!

NÄR DU ANVÄNDER EN ELEKTRISK APPARAT SKA GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSÅTGÄRDER ALLTID IAKTTAS,
INKLUSIVE FÖLJANDE:

användas på ett säkert
sätt och om de förstår
de risker som är förknippade med apparaten.

Uppvärmda ingredienser kan trycksätta tillslutna behållare när de
rörs om och våldsamt
stöta ut hett innehåll
när de öppnas. Börja
alltid blandningen med
ingredienser och vätskor i rumstemperatur
eller kylda (21 °C/70 °F
eller kallare).
Kör aldrig kontinuerligt längre än vad som
krävs för att skapa ditt
recept — i allmänhet
högst en minut.

VARNING!

Viktiga skyddsåtgärder

Blanda aldrig kolsyrade
vätskor eller brusande
ingredienser (t.ex. bakpulver, jäst osv.). Trycket
från frigjorda gaser kan
leda till att en tillsluten nutribullet®-kopp
spricker, vilket kan leda
till person- och/eller
egendomsskada. Bladets friktion vid långvarig användning kan
värma upp ingredienser
och skapa ett invändigt tryck i den tillslutna
behållaren. Detta tryck
kan leda till att koppen
och bladet separeras
eller att det blandade
innehållet sprutar ut ur
behållaren, vilket kan
leda till person- och/
eller egendomsskada.
Stäng av maskinen och
låt kärlet svalna i minst
femton minuter om de
förseglade nutribullet®
-kopparna är varma
vid beröring. Låt innehållet sjunka innan du
långsamt frigör koppen
från motorbasen. Håll
nutribullet®-koppen
riktad bort från ansiktet
och kroppen och skruva
långsamt loss extraktorbladet för att försiktigt
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OM DE ROTERANDE EXTRAKTORBLADEN FÅR GÅ I
LÄNGRE ÄN EN MINUT UNDER BLANDNINGEN SKAPAS FRIKTION VILKET KAN
LEDA TILL ATT INGREDIENSERNA VÄRMS UPP OCH
SKAPAR ETT INVÄNDIGT
TRYCK I DEN TILLSLUTNA KOPPEN. LÅT KOPPEN
SVALNA RIKTIGT OM DEN
ÄR VARM OCH ÖPPNA DEN
SEDAN FÖRSIKTIGT. RIKTA
DEN BORT FRÅN KROPPEN
FÖR ATT UNDVIKA SKADOR.

• Efter blandningen ska
innehållet sjunka och
släpp ut eventuellt tryck
som kan skapas under
extraktionsprocessen
genom att långsamt
skruva loss behållaren
från bladaggregatet.
Se till att behållaren är
riktad bort från dig om
tryck har skapats i den.
• Om du måste blanda
längre än 1 minut, blanda i intervaller om en
minut. Efter den första
och varje efterföljande
bländningscykel på 1
minut ska motorbasen
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stängas av helt och vänta
minst en minut innan du
startar en ny cykel.
• Kör inte i mer än tre intervaller om 1 minut efter
varandra för att förhindra
att innehållet överhettas.
Låt innehållet sjunka i 2-3
minuter efter den tredje
extraktionscykeln för att
förhindra överhettning
och tryck.
• LÄMNA INTE BLANDNINGAR I EN TILLSLUTEN BEHÅLLARE UNDER
LÄNGRE TID! Socker i
frukt och grönsaker kan
jäsa med tiden vilket frigör gaser och gör att tryck
skapas i en tillsluten nutribullet®-kopp. Om du inte
tänker dricka din smoothie
omedelbart ska bladet tas
bort, täck behållaren med
ett lock eller plastfolie och
ställ den i kylskåpet. Förvara aldrig en blandning
i en tillsluten nutribullet®
-kopp, vare sig okyld eller
under en längre tid eftersom innehållet förstörs
och jäser.
• Var försiktig om varm
vätska hälls i blandaren
eftersom den kan slungas
ut ur apparaten på grund

av en plötslig ångbildning.

EXTRAKTORBLADETS
SÄKERHET
Lagra aldrig något extraktorblad i motorbasen som
inte är fäst till en nutribullet®-kopp. Ett exponerat
blad kan utgöra en risk för
skärsår.
VARNING!

släppa på eventuellt
kvarvarande tryck.

BLAD ÄR VASSA! HANTERA FÖRSIKTIGT. Var
försiktig när du hanterar
ett blad. För att undvika
skärsår får du inte hantera eller röra vid bladets egg. Var försiktig vid
tömning av kärl och vid
rengöring.
UNDVIK KONTAKT MED
RÖRLIGA DELAR! Håll
händer och redskap
utanför och borta från
extraktorbladet när du
blandar mat för att minska risken för allvarliga
personskador.

•		För att förhindra läckage
och att delar kan lossna
under drift ska du anpassa bladet riktigt och fästa
det säkert (för hand) på
en nutribullet®-kopp och
kontrollera att det inte
läcker innan du placerar

det på motorbasen och
använder din nutribullet®.
•		När du stoppar nutribullet® ska du vänta tills motorn stannar fullständigt
och att apparaten är helt
avstängd innan du tar
bort koppen/extraktorbladet från motorbasen.
Om du tar av behållaren
från apparaten innan
den är riktigt avstängd
kan det orsaka skador på
extraktorbladets koppling
eller motorns kugghjul.
BLANDA ALDRIG UTAN
VÄTSKA EFTERSOM DET
KAN SKADA EXTRAKTORBLADET ELLER MOTORN.
•		Cyclonic action® på din
nutribullet® kräver att
vätskor används för att
göra smoothies och andra näringsrika drycker.
nutribullet® är inte avsedd att användas som
iskross eller utan vätskor.
Tillsätt alltid vätska till
din smoothie.
•		ANVÄND INTE extraktorbladet för att mala torra
ingredienser som korn,
spannmål eller kaffe, eftersom detta kan skada
motorn och/eller extraktorbladet.
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•		Vissa utföranden kan
innehålla ett fräsblad.
Detta blad kan användas
för att mala örter, kryddor, korn och frön.

ELSÄKERHET
VARNING!

		
Använd

inte den här produkten på platser med
olika elektriska specifikationer eller typer av
kontakter. Använd inte
någon typ av kontaktadapter eller spänningsomvandlare eftersom de
kan orsaka elektrisk kortslutning, brand, elektriska
stötar, personskador eller
produktskador.

•		För din säkerhet får du
inte ändra kontakten eller
motorbasen på något
sätt. Detta ökar risken för
skador och ogiltigförklarar produktens garanti.
•		 Användning av tillbehör
från tredje part, inklusive
konserveringsburkar, är
förbjudet och kan orsaka
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brand, elektriska stötar,
personskador eller
skada på produkten och
ogiltigförklarar garantin.
•		För att undvika risk för
elektrisk stöt, lägg aldrig blandarens sladd,
kontakt eller motorbas i
vatten eller andra vätskor som leder elektrisk
ström. Avbryt användningen om sladden, kontakten eller motorbasen
är skadad.
•		KOPPLA alltid ur nutribullet® när den inte används
eller INNAN du monterar,
demonterar, byter tillbehör eller rengör den.
Försök inte hantera nutribullet förrän alla delar
har slutat röra sig.
•		Kontrollera regelbundet
alla delar på nutribullet®
avseende skador eller
slitage som kan försämra
funktionen eller utgöra
en elektrisk fara. Kontrollera att nätsladden och
kontakten är oskadade.
Avbryt användningen och
byt ut nutribullet®-koppen om du upptäcker
sprickor, krackelering,
grumlighet eller skador

på plasten. Kontrollera
att bladen roterar fritt
och att packningen sitter
på plats och är oskadad.
Kontrollera att motorbasens brytarmanöverdon
är obehindrat, rent och
lätt att trycka ned. Följ
underhållsinstruktionerna i den här bruksanvisningen på sidorna
18-19. Använd
aldrig din nutribullet®
med skadade delar. Om
din nutribullet® fungerar
dåligt på något sätt ska
du omedelbart avbryta
användningen och kontakta kundtjänsten.
•		 Låt inte sladden hänga
över kanten på bordet
eller bänken. Dra, vrid
eller skada inte nätsladden. Låt inte sladden
komma i kontakt med
varma ytor, inklusive
spisen.

nutribullet® har en intern
termisk brytare som
stänger av motorn när
den överhettas. Den termiska brytaren återställs
när apparaten kopplas
ur och den termiska brytaren svalnar tillräckligt.
• En skadad nätsladd
måste ersättas av tillverkaren, serviceombudet eller en liknande,
kvalificerad person för
att undvika fara.
		FÖRSIKTIGHET: För att
undvika fara på grund
av oavsiktlig återställning av termosäkringen
får denna apparat inte
försörjas via en extern
omkopplingsenhet, t.ex.
en timer, eller anslutas
till en krets som regelbundet slås på och av
av elnätet.

VARNING!

•		Vi rekommenderar att du
byter ut extraktorbladet
var sjätte månad (beroende på användning)
eller vid behov för optimal prestanda.

•		Om motorn slutar att
fungera, dra ut kontakten till motorbasen
och låt den svalna i en
timme innan du försöker
använda den igen. Din
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VENTILATION
VARNING!

		För att förhindra brandrisk ska öppningarna på
botten av motorbasen
vara fria från damm
eller ludd och aldrig vara
igensatta, eftersom de är
avsedda för ventilation för
att säkerställa en korrekt
funktion av motorn och
förhindra överhettning.
Placera aldrig din nutribullet® ovanpå brandfarliga material som
tidningar, dukar, servetter,
diskhanddukar, bordstabletter eller andra liknande typer av material.
•		FÖRSIKTIGHET! Använd
alltid nutribullet® på en
jämn yta och lämna ett
fritt utrymme under och
runt motorbasen för att
skapa en korrekt luftcirkulation. Springorna på
botten av motorbasen
är avsedda för ventilation för att säkerställa en
driftsäkerhet och förhindra överhettning av
motorn.
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SÄKERHET VID UPPVÄRMNING I MIKROVÅGSUGN
OCH PÅ SPIS
•		BLANDA INTE VARMA
INGREDIENSER! Efter att
ha blandat ingredienser
i rumstemperatur eller
svalare ingredienser
(21 °C/70 °F eller mindre),
lägg blandningen i en
öppen, mikrovågssäker
behållare eller i en kastrull på spisen för uppvärmning. Använd alltid
en termometer för att
testa de tillagade ingrediensernas innertemperatur, de kan kännas kalla
vid beröring men fortfarande vara varma inuti.
•		Placera inte någon av
nutribullet®-delarna i en
mikrovågsugn, ugn eller
gryta på spisen och lägg
dem inte i kokande vatten,
eftersom detta kan leda
till att tillbehöret skadas.
•		Undvik att blanda följande
frön och kärnor i nutribullet® eftersom de innehåller
en kemikalie som är känd
för att avge cyanid i kroppen vid förtäring: äppelkärnor, körsbärskärnor,
plommonkärnor, persikokärnor och aprikoskärnor.

Fruktkärnor kan också
orsaka skador på bladet
och koppen.
MEDICINSK SÄKERHET
• Informationen i den här
bruksanvisning är inte avsedd att ersätta råd från
din läkare. Rådgör alltid
med din läkare gällande
hälsa och näringsfrågor.
YTTERLIGARE INSTRUKTIONER FÖR KORREKT
ANVÄNDNING
• FÖR ATT UNDVIKA LÄCKAGE FÅR KOPPEN INTE
FYLLAS FÖR MYCKET!
Se till att ingredienser
och vätska inte överstiger MAX-linjen. nutribullet® cyclonic action®
kräver utrymme för att
kunna extrahera effektivt och om MAX-linjen
överskrids kan det leda
till läckage och kan skapa ett farligt tryck som
kan leda till att kärlet
och bladaggregatet
separeras.
•		Kopp och extraktorbladen är specifika för den
exakta modellen nutribullet®. En användning
av inkompatibla delar
(delar från andra mo-

deller) kan leda till skador på din nutribullet®
eller skapa säkerhetsrisker. Ange modellen för
delar som är kompatibla
med din enhet när du
byter ut koppar eller ett
extraktorblad eller beställer ytterligare tillbehör från nutribullet.com,
eller genom att kontakta
kundtjänst.
•		Kontrollera regelbundet
alla delar på nutribullet® avseende skador
eller slitage som kan
försämra funktionen
eller utgöra en elektrisk
fara. Se till att nätsladden och kontakten är
oskadade. Avbryt användningen och byt ut
blandningskärlen om
du upptäcker sprickor,
grumlighet eller andra
skador på kärlet, flikarna
på kärlet eller motorbasens aktiveringsflikar.
Se till att bladen roterar
fritt och att strukturen
inte är skadad. Se till att
motorbasen är fri och
ren. Följ det underhåll
som rekommenderas
på sidorna 18 och 19 och
använd aldrig din nutribullet® med skadade
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delar. Om din nutribullet®
fungerar dåligt på något
sätt ska du omedelbart
avbryta användningen
och kontakta kundtjänsten. Du kan köpa nya
nutribullet®-koppar och
extraktorblad på nutribullet.com eller genom att
kontakta kundtjänsten. VI
REKOMMENDERAR ATT
DU BYTER KOPPEN VAR
SJÄTTE MÅNAD.

!

Spara dessa
instruktioner!

Om du har kommentarer,
frågor eller problem, gå till
nutribullet.com.

®
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Montering och användning av nutribullet®-kopp
KOM IHÅG
DESSA VIKTIGA
SKYDDSÅTGÄRDER
NÄR DU ANVÄNDER
NUTRIBULLET®:

1

Läs igenom alla varningsoch försiktighetsföreskrifter
i avsnittet Viktiga skyddsåtgärder (s. 2-10) innan
du går vidare till steg 2.

2

Placera motorbasen på en
ren, torr, jämn yta som en
bänk eller ett bord.
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5
Anslut nätsladden till ett
eluttag.

• 		 Se till att basen är kopplad för
användning.

Obs! Blandningen bör inte ta
längre tid än en minut för att ge ett
jämnt och krämigt resultat.

• Hantera extraktorbladet
försiktigt eftersom bladen är
vassa.
• Kör aldrig nutribullet® när den
är tom.
• nutribullet® tillbehör är inte
avsedda att användas i
mikrovågsugnen eftersom det
kan skada tillbehören.

3
Lägg ingredienser och fyll på
vätska i nutribullet®-koppen.

• Lämna aldrig nutribullet
obevakad när den används.
®

Obs! Fyll inte på för mycket! För att
undvika läckage får du inte fylla på
ingredienser utöver MAX-linjen.

VARNING!

Blanda aldrig varma
ingredienser vid
användning av en
nutribullet®-kopp.
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Uppvärmda ingredienser
kan trycksätta tillslutna
behållare när de rörs om
och våldsamt stöta ut hett
innehåll när de öppnas.
Börja alltid blandningen med
ingredienser och vätskor i
rumstemperatur eller kylda
(21 °C/70 °F eller kallare).

Lås upp enheten genom att
försiktigt trycka och vrida
loss koppen moturs.

6
Vänd koppen upp och ner
och placera den på motorbasen, tryck och vrid
försiktigt.

4

FÖRSIKTIGHET
Ta inte bort extraktorbladet från nutribullet®-koppen förrän blandningen
har slutat helt och hållet. Använd inte
extraktorbladet som ett förvaringslock
för din kopp. Vissa livsmedel kan innehålla aktiva ingredienser eller frigöra
gaser som expanderar om de lämnas
i en förseglad behållare, vilket leder till
en överdriven tryckuppbyggnad som
kan utgöra en risk för skada. Använd
plastfolie eller folie för att försegla
behållaren när du förvarar innehållet i
koppen. Rikta alltid innehållet bort från
kroppen när du öppnar den.

Placera extraktorbladet på
koppen och vrid tills det är
väl tillslutet.
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Skötsel och underhåll
Följ nedanstående rengöringsinstruktioner före första
användningen och efter varje
användning.
nutribullet® är lätt att rengöra.
Placera bara delarna (förutom
motorbasen och extraktorbladet) i den ÖVRE KORGEN i diskmaskinen eller handdiska med
varmt tvålvatten och skölj.

Hur du rengör
nutribullet®:
STEG 1: Det viktigaste är att

ALLTID KOPPLA UR motorbasen
från eluttaget när den lämnas
utan uppsikt, innan du monterar, demonterar, byter tillbehör
eller när du närmar dig delar i
rörelse under användning eller
när du rengör. Försök inte hantera apparaten förrän alla delar
har slutat röra sig!
STEG 2: Ta bort koppen/extrak-

torbladet från motorbasen.

STEG 3: Rengör de enskilda de-

larna (motorbas, extraktorblad,
nutribullet®®-koppar) på följande
sätt:

MOTORBAS:

• För det mesta blir motorbasen
inte riktigt smutsig, men om
du glömmer att vrida extraktorbladet ordentligt på koppen kan vätskor läcka ut och
komma in i basen och fastna
på aktivatorns knappar.
• För att undvika risk för skada
ska du ALDRIG använda
händerna eller redskap för
att rengöra de vita aktiveringsflikarna medan nutribullet® är kopplad.
• Ta inte bort gummi- eller
plastbeläggningarna inuti
motorbasen.
• Använd en svamp eller disktrasa fuktad med varmt tvålvatten för att torka av motorbasens insida och utsida tills
den är ren.
• Uppmärksamma särskilt de
vita aktiveringsflikarna på
insidan av motorbasen för att
lossa eventuella klibbiga rester från dropp och spill. Du
kan använda en liten borste
för att skrubba området för
att hålla det rent.
VARNING: Lägg aldrig
motorbasen i vatten.
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EXTRAKTORBLAD:

• TA INTE BORT PACKNINGEN
eftersom detta permanent
skadar extraktorbladet och
orsakar läckage. Om du vill
desinficera ytterligare efter
rengöringen enligt ovan kan
du skölja med en 10 % vinäger-/vattenlösning eller med
citronsaft. Om packningen
med tiden lossnar eller skadas kan du beställa ett nytt
extraktorblad på nutribullet.
com eller kontakta kundtjänst.
• Torka extraktorbladet riktigt.
Det hjälper att vända bladet
på sidan i diskmaskinen för
att garantera att extraktorbladets BÅDA SIDOR torkas
helt och hållet.
NUTRIBULLET®-KOPPAR OCH
TO-GO-LOCK:

• Alla dessa artiklar är diskmaskinssäkra i ÖVRE DISKKORG.
Vi rekommenderar att du
sköljer dem och borstar dem
snabbt med en diskborste
för att ta bort torkade rester
innan du diskar dem i diskmaskinen. Använd ALDRIG
saneringscykeln för att diska
kopparna eftersom det kan
deformera plasten.

om den är skadad för att
förhindra eventuell personskada.
• ANVÄND ALDRIG EN KOPP
MED EN SKADAD, TRASIG
ELLER SAKNAD FLIK EFTERSOM DET KAN LEDA TILL ATT
KOPPEN OCH MOTORBASEN
SEPARERAS OCH EXPONERAR BLADAGGREGATET!
BORTTAGNING AV ENVISA FLÄCKAR:

• Om ingredienserna torkar i
nutribullet®-koppen kan du
lätt rengöra koppen genom att
fylla den till 2/3 med ljummet vatten (21 °C/70 °F eller
mindre) och skruva på extraktorbladet. Placera koppen/
extraktorbladet på nutribullet®
motorbas i cirka 20-30 sekunder. Detta kommer att lossa
ingredienser som sitter fast
och med en lätt skrubbning
och sköljning är du helt klar.

Reservdelar
För att beställa ytterligare
delar och tillbehör, besök vår
webbplats nutribullet.com eller
kontakta gärna vår kundtjänst.

• Kontrollera regelbundet
de tre flikarna på sidan av
koppen (krackelering, sprickbildning, skada eller avrundning). Byt ut den omedelbart
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SV/ Förklaring av märkningar
SV/ Denna märkning visar att produkten inte får
skaffas bort tillsammans med annat hushållsavfall i
hela EU. För att förhindra eventuella miljöskador eller
skador på människors hälsa till följd av okontrollerad
avfallshantering bör du återvinna produkten på ett
ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning
av materialresurser. Om du vill lämna tillbaka
din begagnade enhet, använd återvinnings- och
insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där
produkten köptes. De kan ta emot produkten för en
miljösäker återvinning.
SV/ Den här produkten överensstämmer med den
europeiska förordningen nr 1935/2004 om material och
produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
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