BLENDER

®

Brugervejledning

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
Advarsel! Før du betjener din nutribullet® skal du læse alle
anvisninger nøje igennem for at undgå risiko for alvorlig
personskade. Når du bruger et elektrisk apparat, skal du
altid overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende vigtige oplysninger.

!

Gem disse instruktioner!

KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

GENERELLE SIKKERHEDSOPLYSNINGER
• Børn må ikke tage dette
apparat i brug. Hold apparatet og dets ledning
utilgængeligt for børn.
Børn må ikke lege med
apparatet.
• Ikke til udendørs brug.
• nutribullet® MÅ ALDRIG
EFTERLADES UDEN
OPSYN, MENS DEN
ER I BRUG.
• SLUK ALTID DIN
nutribullet®, NÅR DEN
IKKE ER I BRUG.
• Tag altid apparatets ledning ud af vægkontakten,
hvis det ikke holdes under
opsyn og inden montering,
afmontering og rengøring.
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• Sluk for apparatet, og
tag ledningen ud, inden
du skifter tilbehør eller
nærmer dig bevægelige
dele.
• Apparater kan bruges
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller
psykisk funktionsevne
eller mangel på erfaring
og viden, hvis de er blevet overvåget eller har
fået instruktioner i sikker
brug af apparatet, og de
forstår de relevante farer
ved brug heraf.
• Brug ikke apparatet til
andet end den tilsigtede
anvendelse. Misbrug
kan forårsage personskade.

• Pas altid meget på, når
du bruger varme ingredienser i et produkt, der
skal blendes, da friktionen fra de roterende
klinger (under blendningen) kombineret med
varmeenergien fra de
opvarmede ingredienser
kan skabe en farlig situation, hvis ikke der styr
på dem.
• Pas på ikke at hælde
varm væske i blenderen,
da den varme væske kan
sprøjte ud af apparatet
pga. af dampen.
Vær meget forsigtig, når
du blender varme væsker
i kanden.
Du må aldrig tænde for
strømmen, mens du bruger kanden uden ventilationslågets dæksel påsat
og fastlåst på kandens
låg, da ingredienserne
kan sprøjte ud, og hvis de
er varme, kan det forårsage varmeskader eller
tingskade.
Damp og ingredienser
kan slippe ud fra kandens låg, som kan for-

ADVARSEL!

VARME- OG TRYKSIKKERHED

årsage skoldning og/
eller forbrænding. Blend
ALDRIG varme væsker
i din kande uden kandelåget og ventilationslågets dæksel fastgjort
og fastlåst. Ventilationslågets dæksel har små
huller i, så damp og tryk
kan slippe ud og beskytter evt. mod sprøjt.
Når du blender varme
væsker, skal du tilsætte
faste og flydende ingredienser i din kande under
de relevante MAX-linjer.
Fastgør kandelåget med
ventilationslågets dæksel
påsat og fastlåst. Tryk på
POWER , og begynd at
blende på indstillingen
LOW. Når ingredienserne
er blevet blandet sammen, kan du øge hastigheden efter behov. Hvis
nutribullet® blender i
længere tid end ét minut,
kan friktion fra klingerne
medføre, at ingredienserne opvarmes og
frembringer et indvendigt tryk i beholderen.
Hvis en blendebeholder
bliver varm at røre ved,
skal du slukke maskinen
og lade beholderen køle
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ADVARSEL!

helt ned, inden du forsigtigt åbner den, idet den
rettes væk fra kroppen
for at undgå skade.

ADVARSEL!

SIKKERHED VEDRØRENDE
KLINGER
Klinger er skarpe! Håndteres forsigtigt. Vær forsigtig, når du håndterer
klinger. Rør ikke klingernes kanter for at undgå
flæsning af huden.
Pas på, når du tømmer
beholdere og under
rengøring.
UNDGÅ BERØRING MED
BEVÆGELIGE DELE!
Hold hænderne og
køkkenredskaber væk
fra klingerne, mens du
blender mad for at nedsætte risikoen for alvorlig personskade.
•		After blendning skal du
slukke for strømmen.
Vent med at fjerne kanden fra motorenheden,
indtil klingerne er holdt
op med at dreje rundt,
og enheden er helt stoppet. Hvis du tager beholderen af enheden, inden
den er helt stoppet, kan
det medføre en beskadigelse af klingens kobling
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eller motorgearet.
Brug aldrig nutribullet®
Blender uden at tilsætte
væske, da det kan beskadige klingerne.
•		Teknologien cyclonic
action® til din nutribullet®
Blender kræver, at der
bruges væske til fremstilling af smoothies og
andre nærende fødevarer og drikke. nutribullet®
Blender er ikke beregnet
til brug uden væsker eller
som isknuser. Tilsæt altid
væske i din opskrift.
•		BRUG ALDRIG
nutribullet® Blender til
hakning af tørre ingredienser, som f.eks. korn
eller kaffe, da det kan
beskadige motoren og
klingen.
SIKKERHED VEDRØRENDE
KANDEN
• 		Betjen altid kanden med
kandelåget korrekt sat på.
•		For opskrifter, som kræver, at der tilsættes visse ingredienser under
blendningen, skal du først
tilsætte grundingredienserne, forsegle kandens
låg med den fastgjorte
ventilationslågs dæksel,

før du begynde at blende. Når alle ingredienser
er blandet godt sammen,
skal du vride ventilationslågets dæksel af og
hælde ingredienserne
forsigtigt i blandingen.
•		Hvis du har brug for at
skubbe ingredienserne
tætter mod klingen, MÅ
DU KUN BRUGE STAMPEREN, DER FULGTE
MED din nutribullet®
Blender. BRUG IKKE andre apparater end den
medfølgende stamper til
at skubbe ingredienser
ned mod klingen. Stamperen er særligt udviklet,
så den ikke kommer i
berøring med klingen.
Spatler, skeer og andre
køkkenredskaber, som er
lange nok til at nå klingen, kan medføre beskadigelse af maskinen
og kan evt. forårsage
person- eller tingskade.
•		BRUG ALDRIG FINGRENE ELLER ENHVER
DEL AF DIN HÅND TIL
AT SKUBBE INGREDIENSERNE NED AD MOD
KLINGEN. Brug kun den
medfølgende stamper.

Husk at være meget
forsigtig, når du blender
varme væsker eller ingredienser i kanden.
•		Sprøjt eller damp kan
udslippe og forårsage
forbrændinger og/eller
tingskade.
		Beholderen må ikke fyldes op over maks.-stregerne, der er angivet for
væsker og faste ingredienser.
Begynd altid med at
blende varme ingredienser på indstillingen
LOW.
Hold hænderne og anden udsat hud væk fra
låget, når du åbner det
for at undgå eventuelle
forbrændinger.
ELEKTRISK SIKKERHED
•	Dette produkt må ikke
bruges på steder med
andre elektriske specifikationer eller stiktyper.
Brug ikke andre stikadaptere eller spændingsomformere, da
disse kan forårsage en
kortslutning, brand, elektrisk stød, person- eller
produktskade.
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•		For at undgå risikoen
for elektrisk stød må du
aldrig nedsænke ledningen, stikket eller motorenheden for nutribullet® Blender i vand eller
andre væsker. Hold op
med at bruge ledningen, stikket eller motorenheden, hvis den eller
det er beskadiget.
•		SLUK ALTID og TAG
LEDNINGEN UD af nutribullet® Blender, når
den ikke er i brug eller
INDEN montering, afmontering, skift af tilbehør eller rengøring.
Prøv ikke på at håndtere
nutribullet® Blender,
før alle dele er holdt op
med at bevæge sig.
• Ledningen må ikke hænge ud over bordkanten
eller køkkenbordet. Træk
ikke i eller vrid ikke strømledningen, og pas på ikke
at beskadige den. Led6

ningen må aldrig berøre
varme overflader, inklusive komfuret.
• 	Hvis motoren holder op
med at virke, skal du tage
ledningen ud af motorenheden og lade den køle
ned i mindst 15 minutter,
inden du forsøger at bruge
den igen. Din nutribullet®
Blender har en indvendig
varmeafbryder, der slukker
motoren, hvis den overopheder. Den termiske afbryder nulstilles, når ledningen
er taget ud af enheden, og
den termiske afbryder er
kølet tilstrækkeligt ned.
• Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af
fabrikanten, dennes servicepartner eller tilsvarende
kvalificerede personer for
at undgå en fare.
		ADVARSEL: For at undgå en fare på grund af
utilsigtet nulstilling af
den termiske afbryder
må dette apparat ikke
forsynes via eksternt
afbryderudstyr, f.eks. en
timer, eller tilsluttes et
kredsløb, som elselskabet tænder og slukker
for regelmæssigt.

ADVARSEL!

• Brug af udstyr, inklusive
syltetøjsglas, anbefales ikke kan forårsage
brand, elektrisk stød,
personskade eller produktskade, og garantien
vil da bortfalde.

SIKKERHED VEDRØRENDE
OPVARMNING PÅ KOMFUR
Når du varmer mad, der
er blevet blendet ved
stuetemperatur eller
lavere (21°C/70°F eller
lavere), skal du hælde
blandingen i en gryde
og opvarme blandingen
på komfuret. Brug altid
et termometer for at
afprøve den indvendige
temperatur af tilberedte
ingredienser. De er måske kølige at røre ved,
men de kan stadig være
varme inden i.
nutribullet® Blender er
ikke beregnet til brug på
et komfur. Anbring ikke
motorenheden eller et
tilbehør til nutribullet® på
komfuret, og nedsænk
den ikke i kogende vand.
Det kan forårsage en beskadigelse af tilbehøret.
ADVARSLER OM VENTILATION
• For at forhindre brandfare skal motorenhedens åbninger i bunden
(under motorenheden)
altid være fri for støv
eller fnuller og må aldrig
tilstoppes med brandbare materialer som

f.eks. aviser, duge, servietter, viskestykker, dækkeservietter eller andre
lignende materialer.
•		PAS PÅ! nutribullet®
Blender skal altid betjenes på en plan overflade med plads neden
under og omkring motorenheden, så der er
luftcirkulation. Der er
huller i bunden af produktet til ventilation for
at sikre en pålidelig drift
af motoren og forhindre
overophedning.
MEDICINSK SIKKERHED
• Oplysningerne i denne
brugervejledning og i
opskriftsbogen erstatter ikke din læges råd.
Spørg altid din læge om
problemer vedrørende
sundhed og ernæring.
INTERAKTIONER MED LÆGEMIDLER:
•		Hvis du tager medicin,
især kolesterolmedicin,
blodfortyndere, blodtryksmedicin, beroligende
midler eller antidepressiver, skal du spørge lægen,
inden du prøver en af opskrifterne i denne vejledning eller i opskriftsbogen.
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•		Undgå at blende følgende kerner og sten,
da de indeholder et kemikalie, som kan frigive
cyanid i kroppen, hvis
de indtages: æblekerner, kirsebærsten, blommesten, ferskensten og
abrikossten. Frugtkerne
og -sten kan også beskadige kanden.
SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM KORREKT BRUG
• 	Du må aldrig anbringe
nogen af nutribullet®
Blender-delene i en mikrobølgeovn, i en gryde
på komfuret eller nedsænke disse dele i kogende vand, da det kan
forårsage en beskadigelse af den relevante del.
•		OVERFYLD IKKE KANDEN FOR AT UNDGÅ
UTÆTHEDER ! Din kande er mærket med to
MAX-linjer: en til faste
ingredienser (den højeste linje) og en til væske
(den lavere linje). Når du
fylder blenderen, skal du
sørge for, at dine ingredienser ikke overskrider
de relevante MAX-linjer.
Hvis du overskrider en
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af MAX-linjerne kan det
medføre utætheder, og
det kan føre til en farlig
opbygning af tryk, som
kan medføre, at beholderen og klingen går fra
hinanden, og det kan
forårsage personskade
og/eller tingskade.
• Kanden passer specifiket
til modellen af nutribullet® Blender, som du har
købt. Brug af ikke-kompatible dele (dele fra
andre modeller) kan
medføre, at din nutribullet® Blender bliver
beskadiget eller kan udgøre en sikkerhedsfare.
Når du bestiller reservedele på nutribullet.com
eller gennem kundeservice, skal du angive
maskinens model for at
sikre, at du får de reservedele, som er kompatible med din enhed.
•		Se alle nutribullet® Blender-komponenterne efter
regelmæssigt for beskadigelse eller slitage, da det
kan forhindre dens korrekte funktion eller udvises en elektrisk fare. Sørg
for, at strømledningen og
stikket ikke er beskadiget.

Hold op med at bruge og
udskift blendebeholdere,
hvis du opdager en revne,
misfarvninger eller skader
på plasticmaterialet. Sørg
for, at klingerne roterer
frit, og at strukturen er hel
og ubeskadiget. Sørg for,
at motorenheden ikke er
tilstoppet og er ren. Følg
den vedligeholdelse, der
anbefales i brugervejledningen, og kør aldrig din
nutribullet® Blender med
beskadigede komponenter. Hvis din nutribullet®
Blender udløser en hvilken som helst fejl, skal du
straks holde op med at
bruge den og kontakte
kundeservice. Du kan
købe nye nutribullet® kopper, kander og aftagelige easy-twist klinger på
nutribullet.com eller ved
at kontakte kundeservice.

!

Gem disse
instruktioner!

Hvis du har kommentarer,
spørgsmål eller andre ting,
skal du gå til nutribullet.com.
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indbygget klinge
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med ventilationslåg
med dæksel

1 motorenhed

1 stamper

Monteringsvejledning
ventilationslåg med dæksel
kandelåg

easy-pour tud
stamper

kande

indbygget klinge

kontrolpanel til blendning

motorenhed

fødder med sugekopper
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Sådan kommer du i gang
GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, OG HUSK DEM, NÅR
DU BRUGER APPARATET:
• FORSØG IKKE at bruge kanden på
apparatet uden at fastgøre kandelåget og ventilationslåget med dæksel.
• Kør aldrig apparatet, når det er tomt.
• Tilbehør til apparatet er ikke beregnet
til anvendelse i mikrobølgeovnen, da
det kan beskadige tilbehøret.
• Apparatet må aldrig efterlades uden
opsyn, når det er i brug.

Vær meget forsigtig, når du blender varme væsker i kanden.
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ADVARSEL!

• 		 Sørg for, at ledningen er sat i før
brug.

Damp og sprøjt kan slippe ud gennem
ventilationslåget, da det kan forårsage
skoldning og/eller forbrænding. Blend
ALDRIG varme væsker i din kande
uden kandelåget og ventilationslåget
med dæksel fastgjort. Ventilationslågets dæksel er ventileret og tillader,
at damp og tryk udslippes og evt.
beskytter mod sprøjt.
Når du blender varme væsker, skal
du tilsætte faste og flydende ingredienser i din kande under de relevante
MAX-linjer. Fastgør kandelåget med
ventilationslågets dæksel i. Tryk på
ikonet POWER, og begynd at blende
på indstillingen LOW. Når ingredienserne er blevet blandet sammen, og
blandingen er jævn (ingen sprøjt),
kan du øge hastigheden efter behov.

Montering og brug
af kanden

1

2

Læs alle advarsler og forsigtighedsregler i afsnittet
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger (s. 2-6) og
forrige side, før du fortsætter til Trin 2.

4
Hæld ingredienserne i kanden. Sørg for, at de ikke går
op over MAX-linjen.

Anbring motorenheden på
en ren, tør og plan overflade som f.eks. køkkenbordet
eller et bord.

BEMÆRK: Kanden er mærket med
to MAX-linjer: en til faste ingredienser (den højeste linje) og en til
væske (den lavere linje). Når du fylder blenderen, skal du sørge for, at
dine ingredienser ikke overskrider
de relevante MAX-linjer.

3
Anbring kanden på motorenheden med håndtaget
mod højre side af kontrolpanelet til blendning, aldrig
bagud, og vrid forsigtigt i
urets retning, så den låser
fast. Når du hører et klik, er
den fastlåst og klar til brug.
BEMÆRK: Hvis du er venstrehåndet,
skal du anbring håndtaget mod
midten af kontrolpanel til blendning
og vride den i urets retning.

5
Anbring kandens låg med
ventilationslågets dæksel
fastgjort på kanden, og
sørg for, at det er justeret i
forhold til håndtaget.
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6
Sæt strømledningen ind i
en vægkontakt, og tryk på
POWER for at tænde for
blenderen.

BEMÆRK: Hvis du vil tilsætte
ekstra ingredienser under
blendningen, skal du skifte
indstilling til LOW og fjerne
ventilationslågets dæksel fra
kandelåget, så det stadig er
fastgjort. Tilsæt ingredienser
gennem hullet i toppen af låget,
og brug evt. stamperen. Sæt
ventilationslågets dæksel på igen,
og gå derefter til den ønskede
hastighed. PRØV IKKE PÅ at
tilsætte ingredienser gennem
ventilationsåbningen, mens du
blender varme ingredienser.

LOW

7
Vælg en hastighed på
kontrolpanelet for at starte
blendningen.
BEMÆRK: Gå til kontrolpanelet for
blendning på side 18 for at se
hastighedsdefinitionerne.
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ADVARSEL: Brug ikke andre
apparater end den medfølgende
stamper til at skubbe
ingredienser ned mod klingen.
Stamperen er særligt udviklet,
så den ikke kommer i berøring
med klingen. Spatler, skeer og
andre redskaber, som er lange
nok til at nå klingen, kan medføre
beskadigelse af maskinen og kan
evt. forårsage tingskade og/eller
personskade.

9
Når du har nået den
ønskede konsistens, kan du
standse apparatet ved at
trykke på POWER eller
den hastighed, du har valgt
og vente, indtil klingerne er
holdt op med at dreje.
ADVARSEL: Klinger er skarpe. Sæt
aldrig hænderne ned i kanden.

8
Hvis der sætter sig ingredienser fast på kandens sider,
skal du stoppe apparatet
ved at trykke på POWER
og vente, indtil klingen holder op med at dreje. Fjern
derefter kandens låg, og
brug stamperen til at løsne
ingredienserne. Når du er
færdig, skal du sætte låget
på igen og fortsætte med
at blende. Hvis der stadig
sidder ingredienser fast, kan
du overveje at tilsætte lidt
mere væske.

10

Tryk på POWER for helt at
slukke for enheden.

11
Vrid kanden mod urets retning,
og løft den af motorenheden.
Hæld op og god appetit!
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Kontrolpanel til blendning
SÅDAN TÆNDER OG SLUKKER DU

Strømknappen aktiverer
apparatet. Når den nedtrykkes,
lyser knappen for at angive,
at motoren er aktiveret,
og at der er adgang til
de andre funktioner. Sluk
altid strømknappen og
tage ledningen ud, når
maskinen ikke er i brug.

LAV HASTIGHED

Bruges til at blande en tynd
dej, sovser, marinader samt
til at lave røræg, tilberede
fødevarer og ikke-kogte frugter.

MELLEMHASTIGHED

Bruges til at gøre supper
cremede, blande dip,
hakke nødder og blende
saucer, smøremasse,
blande drikke, drikke i
pulverform og milkshakes.
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HØJ HASTIGHED

Bruges til at gøre tykke
blandinger flydende og slynge
frosne frugter og grøntsager.

PULSE

Bruges til at styre hakning
og forarbejdning.
ADVARSEL: BRUG IKKE denne
indstilling til varme ingredienser!

Sådan bruges kontrolpanelet til blendning
VALG AF HASTIGHED

Vælg en hastighed, og tryk en
gang for at tænde apparatet.
Knappen lyser. Tryk på knappen
en gang til for at sætte enheden på pause eller stoppe den.
Knappen lyser igen. Tryk på
POWER . Mens enheden er
i hviletilstand, forbliver knappen POWER tændt. Tryk på
POWER for at slukke for enheden, efter at den har været sat
på pause, og tag ledningen ud.

BEMÆRK: Når du bruger kanden,
køres på den valgte hastighed, indtil enheden sættes på pause eller stopper.
PULSERING

Tryk på og hold knappen PULSE
inde for at hakke ingredienser.
Hvis du holder knappen PULSE
nede, fortsætter den med at køre,
indtil du slipper knappen igen.
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Pleje og vedligeholdelse.
Sådan rengør du din
nutribullet®:
Følg anvisningerne om
rengøring nedenfor før den
første anvendelse og efter hver
brug.

• Brug en svamp eller et viskestykke befugtet med lunt
vand tilsat opvaskemiddel
for at tørre motorenheden af,
indtil den er helt ren.

TRIN 1: Det vigtigste er: DU SKAL
ALTID SLUKKE FOR ENHEDEN
og TAGE LEDNINGEN UD af
motorenheden og vægkontakten, når den ikke er i brug. Prøv
ikke på at håndtere apparatet,
før alle dele er holdt op med at
bevæge sig! Dette omfatter under montering og afmontering,
mens du skifter tilbehør under
rengøring, og når som helst når
du efterlader maskinen uden
opsyn.

• Tør af med en fugtig svamp
og varmt vand for at vaske
madrester af motorenheden.

TRIN 2: Tag kanden af
motorenheden.

• Kanden kan sættes i opvaskemaskinen. Vi anbefaler, at du
skyller den og børster den let
af med opvaskebørsten for at
fjerne evt. tørrede madrester,
inden den kommer i opvaskemaskinen. Brug ALDRIG
desinfektionscyklussen til at
vaske kanden af med, da det
kan forvride plasticmaterialet.

TRIN 3: Rengør de forskellige
komponenter (motorenhed,
kande) so anbefalet på
følgende sider.
MOTORENHED:

• For at undgå risiko for skade
må du ALDRIG forsøge at
rengøre aktuatorsystemet
på motorenheden, mens
nutribullet® Blender er
tilsluttet strømforsyningen.
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• Forsøg ikke at fjerne dele fra
motorenheden.

• Du kan evt. bruge en lille
børste til at skrubbe aktuatorsystemet af med.
ADVARSEL: Nedsænk aldrig
motorenheden i vand.
nutribullet® KANDE:
ADVARSEL: Klinger er skarpe!
Pas på, når du rengør kanden.

• Vask evt. kanden af med
vand og opvaskemiddel.
Ingredienser, der sidder fast,
kræver måske, at du skrubber lidt mere med opvaskebørsten eller en svamp.

• Se tilstanden af kanden efter
regelmæssigt for revner,
krakelering eller skader. Hvis
den er ødelagt, skal du straks
udskifte den for at undgå
eventuel personskade.
• BRUG ALDRIG EN KANDE,
SOM IKKE JUSTERES KORREKT MED KLINGEN. Det kan
medføre, at kanden og motorenheden går fra hinanden,
og det kan eksponere klingen
og evt. forårsage alvorlig
personskade.
STAMPER

• Vask altid stamperen af med
vand og opvaskemiddel.
Ingredienser, der sidder fast,
kræver måske, at du skrubber lidt mere med opvaskebørsten eller en svamp.

RENGØRING AF MADRESTER, DER
SIDDER FAST:

Hvis ingredienserne i nutribullet®
Blender udtørrer, skal du fylde beholderen med vand til MAX-linjen
for væske, og tilsætte 1-2 dråber
opvaskemiddel. Fastgør kandelåget med ventilationslågets dæksel
i, og sæt kanden på motorenheden. Blend på LOW i 20-30 sekunder. Det burde være nok til at
løsne evt. resterende madrester.

Opbevaring:
nutribullet® kanden skal opbevares
lodret med kandelåget fastgjort på
toppen. Der må ikke anbringes noget oven på kandelåget. Opbevar
resten af delene på et sikkert sted,
hvor de ikke bliver beskadiget og
ikke selv gør skade.

Reservedele
Hvis du skal bestille ekstra dele og tilbehør, kan du gå til vores website
på nutribullet.com, eller du kan kontakte kundeservice.
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DK/ Beskrivelse af mærkninger
DK/ Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke
må bortskaffes sammen med restaffald i hele EU. For
at forhindre skade på miljøet eller mennesker fra en
ukontrolleret affaldsdeponering skal man altid genvinde
ansvarligt for at fremme en bæredygtig genanvendelse
af materielle ressourcer. For returnering af dit brugte
apparat skal du bruge sorterings- og genbrugsanlæg
eller kontakte forhandleren, som du købte produktet
fra. Forhandleren tager imod dette produkt for sikker
og miljømæssigt forsvarlig genbrug.
DK/ Dette produkt overholder Europa-Parlamentets og
Rådets forordning 1935/2004 om materialer og genstande
bestemt til kontakt med fødevarer.
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