MIXÉR

®

Uživatelská
příručka

Důležité pokyny k bezpečnosti
Pozor! Abyste předešli riziku vážného zranění, pečlivě si
před použitím spotřebiče nutribullet® přečtěte všechny
pokyny®. Při používání jakéhokoliv elektrického spotřebiče
je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření,
včetně následujících důležitých informací.

!

Tyto pokyny uschovejte!

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

VŠEOBECNÉ INFORMACE
O BEZPEČNOSTI

nebo čištěním, vždy jej
odpojte od napájení.

• Dětem není dovoleno
používat tento spotřebič.
Spotřebič spolu s kabelem uchovávejte mimo
dosah dětí.

• Vypněte spotřebič a odpojte jej před výměnou
příslušenství nebo pokud se
přiblížíte k součástem, které
se při používání pohybují.

Dohlédněte, aby si se
spotřebičem nehrály děti.

• Spotřebiče mohou být
používány osobami
s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
osobami s nedostatkem
zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly
takové osoby poučeny
o používání spotřebiče
bezpečným způsobem
a porozuměly souvisejícím nebezpečím.

• Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
• SPOTŘEBIČ nutribullet®
NIKDY NENECHÁVEJTE
BEZ DOZORU,
POKUD JE V PROVOZU.
• POKUD PŘÍSTROJ nutribullet® NEPOUŽÍVÁTE,
VŽDY JEJ VYPNĚTE.
• Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, a také
před montáží, demontáží
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• Nepoužívejte tento
spotřebič k jinému než

TEPLOTNÍ A TLAKOVÁ
BEZPEČNOST
• Při použití horkých přísad
v jakémkoliv mixovaném
výrobku buďte vždy velmi
opatrní a pozorní, protože při tření rotujících
nožů (během procesu
mixování) v kombinaci
s tepelnou energií zahřátých přísad může při nedostatečné kontrole dojít
k nebezpečné situaci.
• Postupujte opatrně, pokud
do mixéru nalijete horkou
tekutinu, protože může
dojít k jejímu vystříknutí
ze spotřebiče v důsledku
náhlého zapaření.
Při mixování horkých
tekutin ve džbánu dbejte
zvýšené opatrnosti.
Nikdy nezapínejte napájení
při používání džbánu bez
nasazeného a zajištěného
víka s větracím otvorem,
protože by mohlo dojít
k rozstříknutí přísad, které
by v případě zahřátí mohly
způsobit tepelné zranění
a/nebo věcné škody.

VAROVÁNÍ!

určenému účelu. Při nesprávném použití může
dojít ke zranění osob.

Přes víko džbánu může
unikat pára a odstřikující přísady, které mohou
uživatele opařit a/nebo
popálit. NIKDY nemixujte horké tekutiny ve
džbánu bez víka džbánu
a připojené a zajištěné
odvětrávací krytky víka.
Odvětrávacím víkem uniká pára a tlak a zároveň
víko chrání před nadměrným rozstřikováním.
Při mixování horkých
tekutin přidávejte tekuté
a pevné ingredience do
džbánu pod příslušné
rysky MAX. Nasaďte víko
džbánu s nasazeným
a zajištěným odvětrávacím víkem. Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ
(POWER) a začněte
mixovat při nastavení
NÍZKÉ (LOW). Po zapracování ingrediencí
upravte rychlost podle
potřeby. Pokud spotřebič nutribullet® mixuje
déle než jednu minutu,
může při tření nožů dojít
k zahřátí ingrediencí
a nárůstu vnitřního tlaku
uvnitř nádoby. Pokud
se mixovací nádoba na
dotek zahřívá, vypněte
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VAROVÁNÍ!

přístroj a nechte nádobu
před opatrným otevřením zcela vychladnout,
nasměrujte ji směrem
od těla, aby nedošlo ke
zranění.

VAROVÁNÍ!

BEZPEČNOST NOŽE

Nikdy nepoužívejte spotřebič nutribullet® Blender bez přidání tekutiny,
protože by mohlo dojít
k poškození nožů.

Při vyprazdňování nádobek a čištění je třeba
dbát zvýšené opatrnosti.

•		Při použití cyklónové
akce® spotřebiče nutribullet® Blender je nutné
při přípravě koktejlů
a dalších výživných
produktů dodat tekutiny.
Spotřebič nutribullet®
Blender není určen k používání bez tekutin nebo
jako drtič ledu. K receptuře VŽDY PŘIDÁVEJTE
TEKUTINU.

ZABRAŇTE KONTAKTU
S POHYBLIVÝMI SOUČÁSTMI! Během mixování potravin udržujte
ruce a náčiní mimo dosah nožů, abyste snížili
riziko vážného poranění.

•		NEPOUŽÍVEJTE spotřebič nutribullet® Blender
k mixování suchých přísad, jako jsou zrna, obiloviny nebo káva, protože
by mohlo dojít k poškození motoru a nože.

Nože jsou ostré! Zacházejte s nimi opatrně. Při
manipulaci s jakýmkoli
nožem buďte opatrní.
Abyste předešli poranění, nedotýkejte se okrajů
nože ani s nožem nijak
nemanipulujte.

•		Po skončení mixování
přístroj vypněte. S vyjmutím džbánu ze základny
motoru počkejte, dokud
se nože zcela nezastaví
a jednotka se zcela nevypne. Při sejmutí nádoby
z jednotky ještě před úplným vypnutím může dojít
k poškození spojovacího
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článku nože nebo převodovky motoru.

BEZPEČNOST DŽBÁNU
• 		Džbán vždy provozujte
s pevně nasazeným
víkem džbánu.
•		U receptur, které vyžadují zapracování určitých ingrediencí během
mixování, přidejte nejprve základní ingredience,

uzavřete víko džbánu
s nasazeným odvětrávacím uzávěrem a začněte mixovat. Jakmile
budou ingredience dobře promíchány, otevřete
víčko s odvětrávacím
otvorem a opatrně do
směsi nasypte nebo
vhoďte ingredience.
•		Pokud potřebujete přísady přiblížit k noži, POUŽÍVEJTE POUZE PĚCHOVADLO DODÁVANÉ
s konfigurací spotřebiče
nutribullet® Blender. K zatlačení přísad směrem
k noži NEPOUŽÍVEJTE
jakékoliv jiné náčiní než
pěchovadlo. Pěchovadlo
je speciálně navrženo
tak, aby se nedostalo do
kontaktu s nožem. Špachtle, lžíce a jiné nástroje
se mohou dostat do kontaktu s nožem, což může
vést k poškození přístroje,
věcným škodám nebo
možnému zranění.
•		PŘÍSADY NIKDY
NETLAČTE SMĚREM
DOLŮ K NOŽI PRSTY
ANI JAKOUKOLIV ČÁSTÍ
RUKY. Používejte pouze
dodávané pěchovadlo.

Při mixování horkých
tekutin nebo přísad ve džbánu postupujte se zvýšenou opatrností.
•		Odstřikující nebo unikající pára může způsobit
popáleniny nebo věcné
škody.
		Nádobu neplňte nad
rysky maximální kapacity uvedené pro kapaliny
a pevné ingredience.
Horké ingredience vždy
začněte mixovat s nastavením LOW (NÍZKÉ).
Abyste zabránili případným popáleninám, nepřibližujte ruce ani jiná
odkrytá místa pokožky
k otvoru víka.
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
•	Nepoužívejte tento výrobek v místech s odlišnými
elektrickými specifikacemi
nebo typy zástrček. Nepoužívejte tento spotřebič
s jakýmkoliv typem zástrčkového adaptéru nebo
zařízení pro převod napětí, protože by mohlo dojít
k elektrickému zkratu,
požáru, úrazu elektrickým
proudem, zranění osob
nebo poškození výrobku.
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• Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem,
nikdy neponořujte kabel,
zástrčku ani základnu
motoru nutribullet® do
vody nebo jiné tekutiny.
Přestaňte spotřebič používat, pokud jsou kabel,
zástrčka nebo motor
poškozeny.
•		Vždy VYPNĚTE a ODPOJTE spotřebič nutribullet®
Blender ze zásuvky, pokud
není používán nebo PŘED
montáží, demontáží, výměnou příslušenství nebo
čištěním. Nepokoušejte se
manipulovat s přístrojem
nutribullet® Blender, dokud
se všechny části nepřestanou pohybovat.
•		Nedovolte, aby šňůra
visela přes okraj stolu
nebo pultu. Netahejte za
napájecí kabel ani s ním
nekruťte a zabraňte jeho
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poškození. Nedovolte, aby
se kabel dotýkal horkých
povrchů včetně sporáku.
•		Pokud motor přestane
fungovat, odpojte základnu motoru a nechte ji alespoň 15 minut
vychladnout, než se ji
pokusíte znovu použít.
Váš spotřebič nutribullet®
Blender je vybaven
vnitřním tepelným jističem, který vypne motor,
když se přehřeje. Tepelný
jistič se resetuje, jakmile
je jednotka odpojena od
sítě a tepelný jistič dostatečně vychladne.
•		Pokud je přívodní kabel
poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní
zástupce nebo podobně
kvalifikované osoby, aby
se předešlo rizikům.
		UPOZORNĚNÍ: Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky,
nesmí být tento spotřebič
napájen přes externí
spínací zařízení, například
časový spínač, ani nesmí
být připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán
a vypínán elektrickou sítí.

VAROVÁNÍ!

• Nedoporučujeme používat
přídavná zařízení, včetně
zavařovacích sklenic, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým
proudem, zranění osob
nebo poškození výrobku
a při jejich použití dojde
ke ztrátě záruky na výrobek.

BEZPEČNOST PŘI OHŘEVU
NA VARNÉ DESCE
Směs, která byla namixována při pokojové
nebo nižší teplotě (21 °C
nebo méně), přeneste do hrnce na sporák
a zahřejte. Teploměrem
vždy zkontrolujte vnitřní
teplotu vařených ingrediencí, které mohou být
na dotek chladné, ale
uvnitř jsou stále horké.
Spotřebič nutribullet®
Blender není určen k použití na varné desce.
Nepokládejte základnu
motoru ani žádné příslušenství spotřebiče
nutribullet® na varnou
desku ani je neponořujte
do vroucí vody. Mohlo
by dojít k poškození příslušenství.

ubrousky, utěrky, prostírání nebo jiné podobné
materiály.
•		POZOR! Spotřebič nutribullet® Blender vždy
používejte na rovném
povrchu, přičemž pod
základnou motoru a kolem ní ponechte volný
prostor pro řádnou cirkulaci vzduchu. Větrací
otvory na spodní straně
výrobku slouží k odvětrávání, aby byl zajištěn
spolehlivý provoz motoru a aby se zabránilo
jeho přehřátí.
ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST

VÝSTRAHY SOUVISEJÍCÍ
S ODVĚTRÁVÁNÍM

•		Informace obsažené
v této uživatelské příručce a v příručce k recepturám nenahrazují
radu lékaře. Zdravotní
a výživové záležitosti
vždy konzultujte se svým
lékařem.

•		Aby se předešlo nebezpečí požáru, neměly by
být otvory napájecí základny (pod základnou
motoru) zaneseny prachem a žmolky a nikdy
by neměly být zakryty
hořlavými materiály,
jako jsou noviny, ubrusy,

•		Pokud užíváte nějaké
léky, zejména léky na
snížení cholesterolu, léky
na ředění krve, léky na
krevní tlak, léky na uklidnění nebo antidepresiva, poraďte se se svým
lékařem, než vyzkoušíte

INTERAKCE S LÉKY:
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některou z receptur uvedených v této příručce
nebo v průvodci recepturami.
•		Vyhněte mixování následujících semen a pecek,
protože obsahují chemické látky, o kterých je
známo, že se při jejich
požití uvolňuje do těla
kyanid: jablečná semena, pecky z třešní, švestek, broskví a meruněk.
Peckami z ovoce se také
může poškodit džbán.
DOPLŇUJÍCÍ POKYNY PRO
SPRÁVNÉ POUŽITÍ
•		Žádnou ze součástí přístroje nutribullet®
Blender nevkládejte do
mikrovlnné trouby, trouby, hrnce na sporáku ani
neponořujte do vroucí
vody, protože by mohlo
dojít k poškození dané
součásti.
•		ABY NEDOŠLO K ÚNIKU,
DŽBÁN NEPŘEPLŇUJTE! Džbán je označen
dvěma ryskami MAX:
jednou pro pevné složky
(vyšší ryska) a druhou pro
tekutiny (nižší ryska). Při
plnění mixéru dbejte na
to, aby přísady nepřekro8

čily příslušné rysky MAX.
Při překročení kterékoliv
z rysek MAX může dojít
k úniku a nebezpečnému
zvýšení tlaku, jež může
způsobit oddělení nádoby a sestavy nožů, což
může mít za následek
zranění osob a/nebo
věcné škody.
•		Džbán je určen pro
konkrétní model mixéru
nutribullet® Blender, který vlastníte. Při použití
nekompatibilních dílů
(dílů z jiných modelů)
může dojít k poškození
spotřebiče nutribullet®
Blender nebo k ohrožení
bezpečnosti. Při objednávání náhradních dílů
na webu nutribullet.com
nebo prostřednictvím
zákaznického servisu
uveďte model přístroje,
abyste měli jistotu, že
obdržíte díly kompatibilní s vaším přístrojem.
•		Pravidelně kontrolujte všechny součásti
nutribullet®, zda nejsou
poškozené nebo opotřebované, což by mohlo
narušit správnou funkci nebo představovat
elektrické nebezpečí.

Ujistěte se, že napájecí
kabel a zástrčka nejsou
poškozeny. Pokud zjistíte
praskliny, zákal nebo jiné
poškození plastu, přestaňte mixovací nádobu
používat a vyměňte ji.
Ujistěte se, že se lopatky
volně otáčejí a že konstrukce není poškozená.
Ujistěte se, že je základna
motoru čistá a bez překážek. Dodržujte údržbu
doporučenou v uživatelské příručce a nikdy
nepoužívejte spotřebič
nutribullet® Blender s poškozenými součástmi. Pokud spotřebič nutribullet®
Blender jakýmkoliv způsobem selže, okamžitě jej
přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis.
Nové nádobky, džbány
a extrakční nože nutribullet® můžete zakoupit
na webu nutribullet.com
nebo kontaktovat zákaznický servis.

!

Tyto pokyny
uschovejte!

Pokud máte nějaké
připomínky, dotazy nebo
obavy, přejděte na web
nutribullet.com.
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1 džbán
s integrovaným nožem

1 víko džbánu
s odvětrávacím uzávěrem

1 základna motoru

1 pěchovadlo

Průvodce montáží
odvětrávací uzávěr víka
víko džbánu

hubice pro snadné nalévání
pěchovadlo

džbán

integrovaný nůž

ovládací panel mixování

základna motoru

přísavné nožičky
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Úvodní informace
PŘI POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE POSTUPUJTE PODLE
TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ:
• NEPOKOUŠEJTE SE provozovat
džbán mixéru na spotřebiči bez
nasazeného víka džbánu a odvětrávaného uzávěru víka.
• Spotřebič nikdy nespouštějte prázdný.
• Příslušenství spotřebiče není určeno
k použití v mikrovlnné troubě, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
• Nikdy nenechávejte spotřebič během
používání bez dozoru.

Při mixování horkých tekutin ve
džbánu dbejte zvýšené opatrnosti.
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VAROVÁNÍ!

• 		 Ujistěte se, že je základna zapojena
do sítě.

Pára a rozstřikující se tekutiny
mohou unikat skrz odvětrávané víko
a způsobit popáleniny a/nebo opaření. NIKDY nemixujte horké tekutiny
ve džbánu bez víka džbánu a připojeného uzávěru víka. Díky uzávěru
víka se může uvolňovat pára a tlak
a zároveň víko chrání před nadměrným rozstřikováním.
Při mixování horkých tekutin přidávejte tekuté a pevné ingredience do
džbánu pod příslušné rysky MAX.
Nasaďte víko džbánu s nasazeným
uzávěrem. Stiskněte ikonu NAPÁJENÍ
(POWER), poté zahajte mixování s
NÍZKÝM (LOW) nastavením. Jakmile
se přísady promísí a směs bude
vyrovnaná (bez rozstřikování), zvyšte
rychlost podle potřeby.

Sestavení a použití
džbánu

1

2

Než přejdete ke kroku 2,
přečtěte si všechna varování a upozornění v části
Důležitá ochranná opatření
(str. 2-6) a na předchozí
straně.

4
Přidejte ingredience do
džbánu a ujistěte se, že
nepřesahují rysku MAX.

Umístěte základnu motoru na
čistý, suchý a rovný povrch,
například na pult nebo stůl.

POZNÁMKA: Mixovací džbán je
označen dvěma ryskami MAX: jednou pro pevné složky (vyšší ryska)
a druhou pro tekutiny (nižší ryska).
Při plnění mixéru dbejte na to,
aby přísady nepřekročily příslušné
rysky MAX.

3
Umístěte džbán na základnu motoru – rukojeť směřuje
vpravo od ovládacího panelu
mixéru, nikdy ne směrem dozadu – a jemně otočte ve směru
hodinových ručiček, čímž jej zajistíte na místě.. Jakmile uslyšíte
cvaknutí, je džbán uzamčen
a připraven k mixování.
POZNÁMKA: Pokud jste leváci,
umístěte rukojeť směrem ke středu
ovládacího panelu mixéru a otočte
ve směru hodinových ručiček.

5
Nasaďte víko džbánu s nasazeným odvětrávacím uzávěrem na džbán a ujistěte
se, že je vyrovnán s rukojetí.
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6
Zapojte napájecí kabel do
elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ
(POWER) pro zapnutí
mixéru.

POZNÁMKA: Pokud potřebujete během mixování přidat další
přísady, přepněte nastavení na
hodnotu NÍZKÉ (LOW) a sejměte
z víka džbánu odvětrávací uzávěr.
Ponechte víko připevněné. Přísady
přidávejte otvorem v horní části
víka a v případě potřeby i pomocí
pěchovadla. Nasaďte odvětrávací
uzávěr víka a poté zvyšte rychlost
na požadovanou hodnotu. NEPOKOUŠEJTE se při mixování horkých
ingrediencí přidávat složky odvětrávacím otvorem.

LOW

7
Před zahájením mixování
zvolte na ovládacím panelu
mixování rychlost.
POZNÁMKA: Přejděte k tabulce
ovládacího panelu mixování na
straně 18, kde naleznete definice otáček.
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UPOZORNĚNÍ: K zatlačení přísad
směrem k noži nepoužívejte jakékoliv jiné náčiní než pěchovadlo.
Pěchovadlo je speciálně navrženo
tak, aby se nedostalo do kontaktu
s nožem. Špachtle, lžíce a další
nástroje jsou dostatečně dlouhé,
aby dosáhly na ostří, což může
vést k poškození přístroje, věcným
škodám a možnému zranění.

9
Po dosažení požadované konzistence spotřebič
zastavte stisknutím tlačítka
NAPÁJENÍ (POWER)
nebo zvolené rychlosti
a počkejte, až se lopatky
přestanou otáčet.
UPOZORNĚNÍ: Nože jsou ostré.
Nikdy nevkládejte ruce do džbánu.

8
Pokud se ingredience přilepí
ke stěně džbánu, zastavte
spotřebič stisknutím tlačítka
NAPÁJENÍ (POWER) a počkejte, až se nůž přestane
otáčet. Poté sejměte víko
džbánu a pomocí pěchovadla uvolněte přísady.
Po dokončení vraťte víko
a pokračujte v mixování.
Pokud se ingredience stále
lepí, zvažte přidání většího
množství tekutiny.

10

Stisknutím NAPÁJENÍ
(POWER) přístroj úplně
vypněte.

11
Otočte džbánem proti směru
hodinových ručiček a zvedněte základnu motoru. Nalijte koktejl a vychutnejte si jej!
17

Ovládací panel mixování
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ:

Tlačítkem napájení se aktivuje
hlavní napájení spotřebiče.
Po stisknutí se toto tlačítko
rozsvítí, čímž signalizuje, že
je motor zapnutý, a je možné
používat ostatní funkce.
Pokud přístroj nepoužíváte,
vždy vypněte hlavní napájení
a odpojte jej ze zásuvky.

NÍZKÁ RYCHLOST

Používejte k mixování
řídkého těsta, omáček,
marinád, míchaných vajec,
zpracování vařených potravin
a nevařeného ovoce.

STŘEDNÍ RYCHLOST

Používejte ke krémování
polévek, míchání dipů, mletí
ořechů a míchání omáček,
pomazánek, míchaných
nápojů, nápojů v prášku
a mléčných koktejlů.
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VYSOKÁ RYCHLOST

Použijte ke zkapalnění husté
směsi a extrakci mraženého
ovoce a zeleniny.

PULZ (PULSE)

Slouží k ovládání sekání
a zpracování.
VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE

toto nastavení s horkými
ingrediencemi!

Jak používat ovládací panel mixování
VÝBĚR RYCHLOSTI

Zvolte rychlost a pro zapnutí jednou stiskněte. Tlačítko se rozsvítí.
Chcete-li přístroj pozastavit/zastavit, stiskněte tlačítko podruhé –
vypne se osvětlení – nebo stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ (POWER) .
V klidovém režimu zůstane tlačítko
NAPÁJENÍ (POWER) rozsvícené.
Chcete-li po pozastavení úplně
vypnout napájení, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ (POWER) a odpojte přístroj od sítě.

POZNÁMKA: Pokud používáte džbán,
rychlosti poběží, dokud nebudou pozastaveny/zastaveny.
PULZ (PULSE)

Stiskněte a uvolněte tlačítko PULZ
(PULSE) pro nasekání ingrediencí. Pokud přidržíte tlačítko PULZ
(PULSE), bude mixér pokračovat
v činnosti, dokud je neuvolníte.
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Péče a údržba
• Nepokoušejte se vyjmout žádné části ze základny motoru.

Čištění spotřebiče
nutribullet®:
Před prvním použitím a po
každém použití dodržujte níže
uvedené pokyny k čištění.
KROK 1: Nejdůležitější věc —
VŽDY VYPNĚTE PŘÍSTROJ a
ODPOJTE základnu motoru ze
zásuvky, pokud se nepoužívá.
Nepokoušejte se se spotřebičem
manipulovat, dokud se všechny
součásti nepřestanou pohybovat! To se týká montáže a demontáže, výměny příslušenství
při čištění a vždy, když přístroj
ponecháte bez dozoru.
KROK 2: Odpojte džbán od
základny motoru.
KROK 3: Vyčistěte jednotlivé součásti (základnu motoru, džbán)
podle doporučení na následujících stránkách.
ZÁKLADNA MOTORU:

• Aby se předešlo riziku zranění, NIKDY se nepokoušejte
vyčistit systém pohonu na
základně motoru, pokud je
spotřebič nutribullet®
Blender zapojen do sítě.
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• Základnu motoru otírejte houbou nebo utěrkou navlhčenou teplou mýdlovou vodou,
dokud nebude základna čistá.
• Chcete-li vyčistit zbytky netěsností ze základny motoru, otřete
ji vlhkou houbou a teplou vodou.
• V případě potřeby můžete oblast systému pohonu
vydrhnout malým kartáčkem,
abyste ji tak zcela vyčistili.
VAROVÁNÍ: Základnu motoru
nikdy neponořujte do vody.
DŽBÁN nutribullet®:
VAROVÁNÍ: Nože jsou ostré! Při
čištění džbánu dbejte zvýšené
opatrnosti.

• Džbán lze mýt v myčce na nádobí. Před vložením do myčky
jej doporučujeme opláchnout
a krátce vydrhnout kartáčem
na nádobí, abyste odstranili
veškeré zbytky nečistot. K mytí
džbánu NIKDY nepoužívejte
dezinfekční cyklus, protože při
takto vysoké teplotě by mohlo
dojít k deformaci plastu.
• Pokud si přejete, umyjte džbán ručně vodou a mýdlem.
V případě přilepených přísad
bude případně nutné je dodatečné vydrhnout kartáčem
na nádobí nebo houbičkou.

• Pravidelně kontrolujte strukturu džbánu a závitů, zda nejsou
popraskané nebo vylomené.
V případě poškození je ihned
vyměňte , abyste zabránili
možnému zranění osob.
• NIKDY NEPOUŽÍVEJTE DŽBÁN, KTERÝ NENÍ SPRÁVNĚ
VYROVNÁN S NOŽEM. Tím
by mohlo dojít k oddělení
džbánu od základny motoru, čímž se by se odhalila
sestava nože a mohlo dojít
k vážnému zranění osob.
PĚCHOVADLO

• Pěchovadlo vždy umyjte ručně vodou a mýdlem. V případě přilepených přísad bude
případně nutné je dodatečně
vydrhnout kartáčem na nádobí nebo houbičkou.

ODOLNÉ NEČISTOTY:

Pokud ingredience uvnitř mixéru
nutribullet® Blender zaschnou,
naplňte nádobu vodou po rysku
MAX a přidejte 1-2 kapky mýdla
na nádobí. Nasaďte víko džbánu s nasazeným odvětrávacím
uzávěrem a postavte džbán na
základnu motoru. Mixujte na
NÍZKÉ (LOW) otáčky po dobu 2030 sekund; tím by se měly uvolnit
všechny zbývající nečistoty.

Skladování:
Skladujte džbán nutribullet®
ve svislé poloze se zajištěným
víkem džbánu nahoře. Na víko
džbánu nic nepokládejte. Zbylé
součásti uložte na bezpečném
místě, kde se nepoškodí a
nezpůsobí škody.

Náhradní díly
Chcete-li si objednat další díly a příslušenství, navštivte naše webové
stránky na adrese nutribullet.com nebo se obraťte na zákaznický servis.

21

CZ/ Vysvětlení značek
CZ/ Toto označení znamená, že by tento výrobek neměl
být v celé EU likvidován společně s ostatním domácím
odpadem. Zabraňte možným ekologickým škodám nebo
poškození zdraví osob v důsledku nekontrolované likvidace
odpadu; zodpovědně odpad recyklujte, a podporujte
tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů.
Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte systému pro
zpětné vrácení a vyzvednutí nebo se obraťte na prodejce,
u kterého byl výrobek zakoupen. Prodejce může tento
výrobek odvézt k ekologické recyklaci.
CZ/ Tento výrobek je v souladu s evropským nařízením č.
1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk
s potravinami.
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