BLENDER

®

Οδηγίες χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις
Προειδοποίηση! Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρού
τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν
χρησιμοποιήσετε το nutribullet®. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, θα πρέπει πάντα να τηρούνται
οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων σημαντικών πληροφοριών.

!

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες!
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

• Αυτή η συσκευή δεν πρέπει
να χρησιμοποιείται από
παιδιά. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της
σε μέρος που δεν μπορούν
να φτάσουν τα παιδιά.
Τα παιδιά δεν πρέπει να
παίζουν με τη συσκευή.
• Μην το χρησιμοποιείτε
σε εξωτερικό χώρο.
• ΜΗΝ ΑΦΉΝΕΤΕ ΠΟΤΈ
ΤΟ NUTRIBULLET® ΧΩΡΊΣ ΕΠΊΒΛΕΨΗ ΌΤΑΝ ΤΟ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ.
• ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΊΤΕ ΠΆΝΤΑ ΤΟ NUTRIBULLET®
ΌΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ.
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• Αποσυνδέετε πάντα τη
συσκευή από την παροχή
ρεύματος εάν παραμείνει

χωρίς επίβλεψη και πριν
τη συναρμολόγηση, την
αποσυναρμολόγηση ή
τον καθαρισμό.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την
από την παροχή ρεύματος
πριν αλλάξετε εξαρτήματα
ή προσεγγίσετε μέρη που
κινούνται κατά τη χρήση.
• Οι συσκευές μπορούν να
χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένες φυσικές,
αντιληπτικές ή διανοητικές
ικανότητες ή χωρίς εμπειρία
και γνώσεις, μόνο εφόσον
επιτηρούνται ή τους έχουν
δοθεί οδηγίες σχετικά με την
ασφαλή χρήση της συσκευής και εάν έχουν κατανοήσει
τους πιθανούς κινδύνους.
• Μην χρησιμοποιείτε αυτή
τη συσκευή για οτιδήποτε
άλλο εκτός της προορι-

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ
• Να δίνετε πάντα ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια
όταν χρησιμοποιείτε ζεστά
συστατικά σε οποιοδήποτε
προϊόν ανάμιξης, καθώς
η τριβή από τις περιστρεφόμενες λεπίδες (κατά τη
διαδικασία ανάμιξης) σε
συνδυασμό με τη θερμική
ενέργεια των ζεστών συστατικών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις
εάν δεν ελεγχθεί κατάλληλα.
• Να είστε προσεκτικοί κατά
την τοποθέτηση ζεστού
υγρού στο μπλέντερ, καθώς
μπορεί να εκτοξευτεί από
τη συσκευή λόγω της ξαφνικής δημιουργίας ατμού.
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών στην κανάτα.
Ποτέ μην ενεργοποιείτε τη
λειτουργία ενώ χρησιμοποιείτε την κανάτα χωρίς να είναι
τοποθετημένο το πώμα εξαέρωσης και ασφαλισμένο στο
καπάκι της κανάτας, καθώς
τα συστατικά μπορεί να πεταχτούν προς τα έξω, και αν

είναι καυτά ή ζεστά, πιθανό
να προκαλέσουν έγκαυμα ή
ζημιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ζόμενης χρήσης της. Η
εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό.

Ατμός και συστατικά που
προκαλούν πιτσιλιές,
μπορεί να διαφύγουν από
το καπάκι της κανάτας και
πιθανόν να κάψουν ή να
προκαλέσουν έγκαυμα στον
χρήστη. ΠΟΤΕ μην αναμιγνύετε ζεστά υγρά στην
κανάτα χωρίς το καπάκι
κανάτας και χωρίς να είναι
τοποθετημένο και ασφαλισμένο το πώμα εξαέρωσης. Το πώμα εξαέρωσης
παρέχει τη δυνατότητα
διαφυγής ατμού και πίεσης,
ενώ παρέχει ασφάλεια έναντι του υπερβολικού πιτσιλίσματος.
Κατά την ανάμιξη ζεστών
υγρών, προσθέστε στην
κανάτα υγρό και στερεά
συστατικά κάτω από τις
γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ).
Τοποθετήστε το καπάκι
της κανάτας με το πώμα
εξαέρωσης τοποθετημένο
και ασφαλισμένο. Πατήστε
POWER
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) και
ξεκινήστε την ανάμιξη στη
ρύθμιση LOW (ΧΑΜΗΛΗ).
Αφού ομογενοποιηθούν τα
συστατικά, ρυθμίστε την
ταχύτητα όπως χρειάζεται.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αν αφήσετε το nutribullet®
να αναμιγνύει περισσότερο από ένα λεπτό, η τριβή
από τις λεπίδες μπορεί να
προκαλέσει θέρμανση των
συστατικών και να δημιουργήσει εσωτερική πίεση
στο σφραγισμένο κύπελλο.
Αν το δοχείο ανάμιξης είναι
ζεστό όταν το αγγίζετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή
αφήστε το δοχείο να κρυώσει εντελώς πριν το ανοίξετε
προσεκτικά, μακριά από το
σώμα σας, για να αποφύγετε τον τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ
Οι λεπίδες είναι κοφτερές!
Ο χειρισμός πρέπει να γίνεται με προσοχή. Να χειρίζεστε τις λεπίδες με προσοχή.
Για να αποφύγετε τραυματισμό από κόψιμο, να μην
χειρίζεστε ή αγγίζετε το
άκρο της λεπίδας.
Πρέπει να δίνεται προσοχή
κατά το άδειασμα των δοχείων και κατά τον καθαρισμό.
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ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ! Κρατήστε τα χέρια
και τα μαχαιροπίρουνα
εκτός και μακριά από τις
λεπίδες κατά την ανάμιξη
τροφών, για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού προ-

σωπικού τραυματισμού.
•		Μετά την ανάμιξη, απενεργοποιήστε τη συσκευή. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν εντελώς να κινούνται
οι λεπίδες και να σταματήσει εντελώς η λειτουργία της
συσκευής, για να βγάλετε
την κανάτα από τη βάση
μοτέρ. Η αφαίρεση του
δοχείου από τη μονάδα πριν
η μονάδα απενεργοποιηθεί
πλήρως μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σημείο
σύνδεσης της λεπίδας ή στις
στροφές του μοτέρ.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το
nutribullet® Blender χωρίς να
έχετε προσθέσει υγρό, καθώς
κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις λεπίδες.
•		Η κυκλωνική κίνηση® του
nutribullet® Blender απαιτεί
τη χρήση υγρών για την παρασκευή smoothies και άλλων θρεπτικών παρασκευασμάτων. Το nutribullet®
Blender δεν προορίζεται
για χρήση χωρίς υγρά ή ως
παγοθραύστης. ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΥΓΡΟ στη
συνταγή σας.
•		ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ το
nutribullet® Blender για το
άλεσμα ξηρών συστατικών
όπως σπόροι, δημητριακά
ή καφές, καθώς κάτι τέτοιο

μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στο μοτέρ και στη λεπίδα.
ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΝΆΤΑΣ
• 		Χρησιμοποιείτε πάντα την
κανάτα με το καπάκι κανάτας τοποθετημένο με
ασφάλεια στη θέση του.
•		Με συνταγές που απαιτούν
την ενσωμάτωση συγκεκριμένων συστατικών κατά την
ανάμιξη, προσθέστε πρώτα
τα βασικά συστατικά, κλείστε το καπάκι της κανάτας
με τοποθετημένο το πώμα
εξαέρωσης, και ξεκινήστε
την ανάμιξη. Στη συνέχεια,
αφού αναμιχθούν καλά τα
συστατικά, γυρίστε το πώμα
εξαέρωσης στην ανοιχτή
θέση και αδειάστε ή ρίξτε
προσεκτικά τα συστατικά
στο μείγμα.
•		Αν χρειάζεται να σπρώξετε
τα συστατικά πιο κοντά στη
λεπίδα, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΩΘΗΤΗΡΑ με το
nutribullet® Blender. ΜΗΝ
χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε εξοπλισμό για να
σπρώξετε τα συστατικά
προς τη λεπίδα. Ο ωθητήρας είναι ειδικά σχεδιασμένος να μην έρχεται
σε επαφή με τη λεπίδα.
Σπάτουλες, κουτάλια και
άλλα εργαλεία μπορεί να

έρθουν σε επαφή με τη λεπίδα, και να προκαλέσουν
βλάβη στη συσκευή, ζημιά
και πιθανό τραυματισμό.
•		ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ
ΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ
ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΡΩΞΕΤΕ
ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ
ΤΑ ΚΑΤΩ ΣΤΗ ΛΕΠΙΔΑ.
Χρησιμοποιείτε μόνο τον
παρεχόμενο ωθητήρα.
Να θυμάστε ότι πρέπει να
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ανάμιξη
ζεστών υγρών ή συστατικών στην κανάτα.
•		Σταγονίδια ή εξερχόμενος ατμός μπορεί να
προκαλέσουν εγκαύματα
και/ή ζημιά.
		Μην γεμίζετε το δοχείο
πάνω από τις γραμμές
ένδειξης μέγιστης χωρητικότητας για υγρά και
στερεά συστατικά.
Ξεκινάτε πάντα να αναμιγνύετε ζεστά συστατικά στη
ρύθμιση LOW (ΧΑΜΗΛΗ).
Διατηρείτε τα χέρια και
άλλα εκτεθειμένα μέρη
του δέρματος μακριά
από το άνοιγμα του καπακιού, για την αποφυγή
πιθανών εγκαυμάτων.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
•	Μην χρησιμοποιείτε αυτό
το προϊόν σε τοποθεσίες με
διαφορετικές ηλεκτρικές
προδιαγραφές ή τύπους
πρίζας. Μην λειτουργείτε
τη συσκευή με προσαρμογέα πρίζας ή μετατροπέα τάσης οποιουδήποτε
τύπου, καθώς μπορεί να
προκληθεί βραχυκύκλωμα,
πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία,
προσωπικός τραυματισμός
ή ζημιά στο προϊόν.
•		Η χρήση εξαρτημάτων
τρίτων μερών, μεταξύ των
οποίων δοχεία κονσερβοποίησης, δεν συνιστάται
και μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία,
προσωπικό τραυματισμό
ή ζημιά στο προϊόν, και
θα ακυρώσει την εγγύηση
του προϊόντος.
•		Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ποτέ
μην βυθίζετε το καλώδιο,
το βύσμα ή τη βάση μοτέρ
του nutribullet® σε νερό
ή άλλα υγρά. Διακόψτε
τη χρήση αν το καλώδιο,
το βύσμα ή η βάση μοτέρ
έχουν υποστεί ζημιά.
•		Πάντα να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΓΑΖΟΝΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ το
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nutribullet® Blender όταν
δεν το χρησιμοποιείτε ή
ΠΡΙΝ τη συναρμολόγηση,
την αποσυναρμολόγηση,
την αλλαγή εξαρτημάτων
ή τον καθαρισμό. Μην
επιχειρήσετε να αγγίξετε
το nutribullet® Blender
μέχρι να σταματήσουν να
κινούνται όλα τα μέρη.
•		Μην αφήνετε το καλώδιο
να κρέμεται από το άκρο
του τραπεζιού ή του πάγκου. Μην τραβάτε, περιστρέφετε ή προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
Μην αφήνετε το καλώδιο
να ακουμπά σε ζεστές επιφάνειες, μεταξύ των οποίων
οι εστίες της κουζίνας.
•		Αν το μοτέρ σταματήσει να
λειτουργεί, αποσυνδέστε τη
βάση μοτέρ από την πρίζα
και αφήστε τη να κρυώσει
για 15 λεπτά τουλάχιστον
πριν επιχειρήσετε να την
χρησιμοποιήσετε ξανά.
Το nutribullet® Blender
έχει εσωτερικό θερμικό
διακόπτη που σταματά τη
λειτουργία του μοτέρ όταν
υπερθερμαίνεται. Ο θερμικός διακόπτης επαναρρυθμίζεται όταν η μονάδα δεν
είναι συνδεδεμένη στην
πρίζα και ο θερμικός διακόπτης κρυώσει επαρκώς.

•		Αν το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, το τμήμα
σέρβις ή παρομοίως εξειδικευμένα άτομα, για να
αποφευχθεί ο κίνδυνος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

		ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή κινδύνου λόγω ακούσιου
μηδενισμού του θερμικού
διακόπτη, η συσκευή αυτή
δεν θα πρέπει να παρέχεται ως εξωτερική συσκευή
μεταγωγής, όπως χρονόμετρο, ή να συνδέεται σε
κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από το γενικό
σύστημα ηλεκτροδότησης.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΕ ΕΣΤΙΕΣ KOYZINAΣ
Για να ζεστάνετε παρασκευάσματα που έχουν
αναμιχθεί σε θερμοκρασία
δωματίου ή πιο κρύα (21 °C/
70 °F ή λιγότερο), μεταφέρετε το μείγμα σε μια κατσαρόλα που θα τοποθετήσετε
στην εστία της κουζίνας.
Χρησιμοποιείτε πάντα ένα
θερμόμετρο για να ελέγξετε
την εσωτερική θερμοκρασία
των μαγειρεμένων συστατικών, τα οποία μπορεί να
είναι κρύα όταν τα αγγίζετε
αλλά εξακολουθούν να είναι

ζεστά στο εσωτερικό.
Το nutribullet ® Blender
δεν προορίζεται για χρήση πάνω σε εστίες κουζίνας. Μην τοποθετείτε
τη βάση μοτέρ ή κάποιο
από τα εξαρτήματα του
nutribullet® πάνω σε εστίες
κουζίνας και μην τα βυθίζετε σε βραστό νερό. Κάτι
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
•		Για την αποφυγή κινδύνου
πυρκαγιάς, τα ανοίγματα
στη βάση τροφοδοσίας
(κάτω από τη βάση μοτέρ)
δεν θα πρέπει να φέρουν
σκόνη ή χνούδια και να μην
φράσσονται με εύφλεκτα
υλικά όπως εφημερίδες,
τραπεζομάντιλα, χαρτοπετσέτες, πετσέτες κουζίνας,
σουπλά ή άλλα παρόμοια.
•		ΠΡΟΣΟΧΗ! Λειτουργείτε πάντα το nutribullet® Blender
σε επίπεδη επιφάνεια,
αφήνοντας ελεύθερο χώρο
κάτω και γύρω από τη βάση
μοτέρ, ώστε να επιτρέπεται η
καλή κυκλοφορία του αέρα.
Οι οπές αερισμού στον
πυθμένα του προϊόντος παρέχονται για αερισμό, ώστε
να διασφαλιστεί η αξιόπιστη
λειτουργία του μοτέρ και να
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αποφευχθεί η υπερθέρμανσή του.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
•		Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό
χρήσης και στον οδηγό
συνταγών δεν αντικαθιστούν τις οδηγίες του
ιατρού σας. Να απευθύνεστε πάντα στον ιατρό σας
για θέματα που αφορούν
την υγεία και τη διατροφή.
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ:
•		Αν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή, ειδικότερα
φαρμακευτική αγωγή για
τη μείωση της χοληστερίνης, αντιπηκτικά, αντιυπερτασικά φάρμακα,
ηρεμιστικά, ή αντικαταθλιπτικά, συμβουλευθείτε
τον ιατρό σας πριν δοκιμάσετε κάποια από τις συνταγές που περιέχονται σε
αυτόν τον οδηγό χρήσης ή
στον οδηγό συνταγών.
•		Αποφύγετε την ανάμιξη των
παρακάτω σπόρων και κουκουτσιών, καθώς περιέχουν
χημική ουσία η οποία είναι
γνωστό ότι απελευθερώνει
κυανίδιο στον οργανισμό
όταν καταναλωθεί: σπόροι
μήλου, κουκούτσια κερασι8

ών, κουκούτσια δαμάσκηνων, κουκούτσια ροδάκινων
και κουκούτσια αχλαδιών. Τα
κουκούτσια των φρούτων
μπορεί επίσης να προκαλέσουν ζημιά στην κανάτα.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ
ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
•		Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα του nutribullet®
Blender σε φούρνο μικροκυμάτων, φούρνο, κατσαρόλα στην επιφάνεια
της κουζίνας και μην τα
βυθίζετε σε βραστό νερό
καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.
•		ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΝΑΤΑ! Η
κανάτα έχει δύο γραμμές
MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ): μία για
στερεά συστατικά (γραμμή
πιο ψηλά) και μία για υγρά
συστατικά (γραμμή πιο
χαμηλά). Κατά το γέμισμα
του μπλέντερ, βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά δεν
υπερβαίνουν τις αντίστοιχες
γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ).
Υπέρβαση της γραμμής
MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ) μπορεί να
οδηγήσει σε διαρροή και
να δημιουργήσει επικίνδυνη πίεση που μπορεί να
προκαλέσει τον διαχωρισμό

δοχείου και διάταξης λεπίδας, με πιθανό αποτέλεσμα
προσωπικό τραυματισμό
και/ή πρόκληση ζημιάς.
•		Η κανάτα είναι αποκλειστικά για το συγκεκριμένο
nutribullet® Blender που
αγοράσατε. Η χρήση μη
συμβατών εξαρτημάτων (εξαρτήματα από
άλλα μοντέλα) μπορεί
να προκαλέσει ζημιά στο
nutribullet® Blender ή να
δημιουργήσει κινδύνους
κατά της ασφάλειας. Όταν
παραγγέλνετε ανταλλακτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση nutribullet.com ή
μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, προσδιορίστε το μοντέλο της
συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι θα παραλάβετε
ανταλλακτικά συμβατά με
τη συσκευή σας.
•		Ελέγχετε περιοδικά όλα τα
εξαρτήματα του nutribullet®
Blender για ζημιά ή φθορά
που μπορεί να επηρεάσει τη
σωστή λειτουργία ή να ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
ρεύματος και το βύσμα δεν
έχουν υποστεί ζημιά. Διακόψτε τη χρήση και αντικαταστήστε τα δοχεία ανάμιξης αν εντοπίσετε ρωγμή,

!

θολερότητα ή ζημιά στο
πλαστικό. Βεβαιωθείτε ότι
οι λεπίδες περιστρέφονται
ελεύθερα και ότι η διάταξη
δεν έχει υποστεί ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι η βάση μοτέρ
δεν εμποδίζεται και είναι
καθαρή. Ακολουθείτε τις
συστάσεις συντήρησης που
αναφέρονται στον οδηγό
χρήσης και μην λειτουργείτε ποτέ το nutribullet ®
Blender με εξαρτήματα που
έχουν υποστεί ζημιά. Αν το
nutribullet® Blender παρουσιάσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία, διακόψτε άμεσα τη
χρήση και επικοινωνήστε με
την εξυπηρέτηση πελατών.
Μπορείτε να αγοράσετε καινούρια κύπελλα, κανάτες και
λεπίδες εξαγωγής εύκολης
περιστροφής nutribullet®
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
nutribullet.com ή επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Φυλάξτε αυτές
τις οδηγίες!

Αν έχετε σχόλια, ερωτήσεις
ή θέματα προς επίλυση,
ανατρέξτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση nutribullet.com.
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Οδηγός ασφάλειας
Τοποθέτηση και χρήση κανάτας

Τρόπος καθαρισμού του nutribullet®
Τρόπος φύλαξης

Ανταλλακτικά

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το nutribullet® Blender.
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Τι περιλαμβάνεται.
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1 κανάτα με
ενσωματωμένη λεπίδα

1 καπάκι κανάτας
με πώμα εξαέρωσης

1 βάση μοτέρ

1 ωθητήρας

Οδηγός συναρμολόγησης
πώμα εξαέρωσης
καπάκι κανάτας

φαρδύ στόμιο
ωθητήρας

κανάτα

ενσωματωμένη λεπίδα

χειριστήριο μπλέντερ

βάση μοτέρ

βεντούζα
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Εισαγωγή
ΝΑ ΛΑΜΒΆΝΕΤΕ ΥΠΌΨΗ
ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ
ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ ΌΤΑΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΉ:
• ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε
την κανάτα μπλέντερ στη συσκευή
χωρίς να έχετε τοποθετήσει το καπάκι κανάτας και το πώμα εξαέρωσης.
• Ποτέ μην λειτουργείτε τη συσκευή
ενώ είναι άδεια.
• Τα εξαρτήματα της συσκευής δεν
προορίζονται για χρήση σε φούρνο
μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να
προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.
• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ανάμιξη ζεστών
υγρών στην κανάτα.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

• 		 Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι συνδεδεμένη στην πρίζα για χρήση.
Ατμός και πιτσιλιές, μπορεί να διαφύγουν από το καπάκι εξαερισμού
και είναι πιθανό να προκαλέσουν
κάψιμο και/ή εγκαύματα. ΠΟΤΕ μην
αναμιγνύετε ζεστά υγρά στην κανάτα
χωρίς να είναι τοποθετημένο το
καπάκι και το πώμα εξαέρωσης. Το
πώμα είναι αεριζόμενο για να παρέχει τη δυνατότητα διαφυγής ατμού
και πίεσης, ενώ παρέχει ασφάλεια
έναντι του υπερβολικού πιτσιλίσματος.
Κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών,
προσθέστε στην κανάτα υγρό και
στερεά συστατικά κάτω από τις
γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ). Τοποθετήστε το καπάκι της κανάτας με το
πώμα τοποθετημένο. Πατήστε το
εικονίδιο POWER (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ),
στη συνέχεια ξεκινήστε την ανάμιξη
σε ρύθμιση LOW (ΧΑΜΗΛΗ). Αφού
αναμιχθούν τα συστατικά και το
μείγμα είναι επίπεδο (δεν πιτσιλίζει)
αυξήστε την ταχύτητα όπως απαιτείται.

Τοποθέτηση και
χρήση κανάτας

1

2

Ελέγξτε όλες τις δηλώσεις
προειδοποίησης και προσοχής
στην ενότητα Σημαντικές προφυλάξεις (σελ. 2-9)
και στην προηγούμενη σελίδα
πριν προχωρήσετε στο Βήμα 2.

4
Προσθέστε τα συστατικά
στην κανάτα, διασφαλίζοντας ότι δεν υπερβαίνετε τη
γραμμή MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ).

Τοποθετήστε τη βάση μοτέρ
σε καθαρή, στεγνή, επίπεδη
επιφάνεια, όπως πάγκος ή
τραπέζι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κανάτα ανάμιξης έχει
δύο γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ): μία για
στερεά συστατικά (γραμμή πιο ψηλά)
και μία για υγρά συστατικά (γραμμή
πιο χαμηλά). Κατά το γέμισμα του
μπλέντερ, βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά δεν υπερβαίνουν τις αντίστοιχες
γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ).

3
Τοποθετήστε την κανάτα στη
βάση μοτέρ, — με τη λαβή
στραμμένη προς τα δεξιά του
χειριστηρίου ανάμιξης, ποτέ
προς τα πίσω — και γυρίστε
απαλά δεξιόστροφα για να
ασφαλίσει στη θέση της. Όταν
ακούσετε το κλικ έχει ασφαλίσει και είναι έτοιμη για ανάμιξη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είστε αριστερόχειρας τοποθετήστε τη λαβή στραμμένη προς το κέντρο του χειριστηρίου
ανάμιξης και γυρίστε δεξιόστροφα.

5
Τοποθετήστε το καπάκι της κανάτας με το
πώμα εξαερισμού τοποθετημένο στην κανάτα, διασφαλίζοντας ότι είναι ευθυγραμμισμένο με τη λαβή.

15

6
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια ηλεκτρική πρίζα
και πατήστε POWER
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για να
ενεργοποιήσετε το μπλέντερ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρέπει να προσθέσετε συστατικά κατά την
ανάμιξη, αλλάξτε τη ρύθμιση σε
LOW (ΧΑΜΗΛΗ) και αφαιρέστε το
πώμα εξαέρωσης από το καπάκι της
κανάτας, αφήνοντας το καπάκι στη
θέση του. Προσθέστε συστατικά
από το άνοιγμα στο πάνω μέρος
του καπακιού, χρησιμοποιώντας τον
ωθητήρα εάν χρειάζεται. Επανατοποθετήστε το πώμα εξαέρωσης και
στη συνέχεια αυξήστε την ταχύτητα
όπως επιθυμείτε. ΜΗΝ προσπαθήσετε να προσθέσετε συστατικά μέσω
του ανοίγματος εξαερισμού κατά την
ανάμιξη ζεστών συστατικών.

LOW

7
Για να ξεκινήσετε την ανάμιξη, επιλέξτε την ταχύτητα
που θέλετε στο χειριστήριο
ανάμιξης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στο διάγραμμα χειριστηρίου ανάμιξης στη
σελίδα 18 για τους ορισμούς των
ταχυτήτων.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε
οποιονδήποτε εξοπλισμό για να
σπρώξετε τα συστατικά προς τη
λεπίδα. Ο ωθητήρας είναι ειδικά
σχεδιασμένος να μην έρχεται σε
επαφή με τη λεπίδα. Σπάτουλες,
κουτάλια και άλλα εργαλεία είναι
αρκετά μακριά και φτάνουν ως τη
λεπίδα, και μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή, ζημιά
και/ή πιθανό τραυματισμό.

9
Όταν επιτευχθεί η υφή που
επιθυμείτε, σταματήστε τη λειτουργία της συσκευής πατώντας
το POWER ή την ταχύτητα
που έχετε επιλέξει και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να
περιστρέφονται οι λεπίδες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι λεπίδες είναι
κοφτερές. Μην βάζετε ποτέ τα
χέρια σας μέσα στην κανάτα.

8
Αν τα συστατικά κολλήσουν
στα τοιχώματα της κανάτας,
διακόψτε τη λειτουργία της
συσκευής πατώντας POWER
και περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται η
λεπίδα. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το καπάκι της κανάτας και
χρησιμοποιήστε τον ωθητήρα
για να ξεκολλήσετε τα συστατικά. Όταν ολοκληρώσετε,
επανατοποθετήστε το καπάκι
και συνεχίστε την ανάμιξη. Αν
τα συστατικά εξακολουθούν
να κολλούν στα τοιχώματα,
σκεφτείτε να προσθέσετε
περισσότερο υγρό.

10

Πατήστε POWER για να
απενεργοποιήσετε πλήρως
τη συσκευή.

11
Γυρίστε την κανάτα αριστερόστροφα και βγάλτε τη από
τη βάση μοτέρ. Τοποθετήστε
το περιεχόμενο στο κατάλληλο σκεύος και απολαύστε το!
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Χειριστήριο ανάμιξης
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ

Το κουμπί ενεργοποίησης ενεργοποιεί την κύρια τροφοδοσία
της συσκευής. Όταν πατηθεί, το
κουμπί αυτό ανάβει για να υποδείξει ότι το μοτέρ είναι ενεργοποιημένο και μπορούν να ενεργοποιηθούν οι άλλες λειτουργίες.
Απενεργοποιείτε πάντα και αποσυνδέετε από την πρίζα τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.
ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Χρησιμοποιήστε για να αναμίξετε αραιό κουρκούτι, σάλτσες,
μαρινάδες, αυγά σκραμπλ,
επεξεργαστείτε μαγειρεμένα
φαγητά και ωμά φρούτα.

ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Χρησιμοποιείτε για την παρασκευή σουπών βελουτέ,
την ανάμιξη ντιπ, την άλεση
ξηρών καρπών και την ανάμιξη σαλτσών, αλειμμάτων,
ροφημάτων, ροφημάτων σε
μορφή σκόνης και μίλκσεϊκ.
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ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Χρησιμοποιήστε για να
ρευστοποιήσετε παχύρρευστα
μείγματα και να παρασκευάσετε
smoothies από κατεψυγμένα
φρούτα και λαχανικά.

PULSE (ΠΑΛΜΟΣ)

Χρησιμοποιείται για τον
έλεγχο του τεμαχισμού
και της επεξεργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ

χρησιμοποιείτε αυτή τη
ρύθμιση με ζεστά συστατικά!

Τρόπος χρήσης του χειριστηρίου ανάμιξης
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΕΤΕ ΜΙΑ ΤΑΧΎΤΗΤΑ

Επιλέξτε μια ταχύτητα και πατήστε
μία φορά για ενεργοποίηση. Το κουμπί θα ανάψει. Για να σταματήσετε/
διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής, πατήστε το κουμπί μία δεύτερη
φορά — το κουμπί θα σβήσει — ή πατήστε POWER . Σε κατάσταση ηρεμίας, το κουμπί POWER παραμένει
αναμμένο. Για να απενεργοποιήσετε
πλήρως τη συσκευή μετά τη διακοπή,
πατήστε POWER και αποσυνδέστε
τη συσκευή από την πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε την
κανάτα, οι ταχύτητες θα είναι ενεργοποιημένες μέχρι την παύση/διακοπή.

PULSE (ΠΑΛΜΌΣ)

Πατήστε και απελευθερώστε το κουμπί PULSE για να κόψετε τα συστατικά. Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί
PULSE θα συνεχίσει να λειτουργεί
μέχρι να το απελευθερώσετε.
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Φροντίδα και συντήρηση
Τρόπος καθαρισμού
του nutribullet®:

ενεργοποίησης στη βάση μοτέρ
ενώ το nutribullet® Blender είναι
συνδεδεμένο στην πρίζα.

Πριν από την πρώτη χρήση και
μετά από κάθε χρήση ακολουθείτε
τις οδηγίες καθαρισμού που ακολουθούν.

• Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τμήματα από τη βάση μοτέρ.

ΒΉΜΑ 1:

Το πιο σημαντικό — ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ και ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΑΝΤΑ τη βάση μοτέρ από την πρίζα,
όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην επιχειρήσετε να ακουμπήσετε τη συσκευή αν δεν έχουν σταματήσει να
κινούνται όλα τα μέρη! Αυτό ισχύει
επίσης για τη συναρμολόγηση και
αποσυναρμολόγηση, την αλλαγή
εξαρτημάτων κατά τον καθαρισμό
και κάθε φορά που η συσκευή
παραμένει χωρίς επίβλεψη.
ΒΉΜΑ 2:

Βγάλτε την κανάτα από τη βάση
μοτέρ.
ΒΉΜΑ 3:

Καθαρίστε τα μεμονωμένα εξαρτήματα (βάση μοτέρ, κανάτα)
όπως συνιστάται στις σελίδες που
ακολουθούν.
ΒΆΣΗ ΜΟΤΈΡ:

• Για την αποφυγή του κινδύνου
τραυματισμού ΠΟΤΕ μην επιχειρείτε να καθαρίσετε το σύστημα
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• Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή μια πετσέτα νοτισμένη με νερό και σαπούνι και
σκουπίστε τη βάση μοτέρ
μέχρι να καθαρίσει.
• Για να καθαρίσετε υπολείμματα διαρροής από τη βάση
μοτέρ, σκουπίστε με ένα υγρό
σφουγγάρι και ζεστό νερό.
• Εάν χρειάζεται, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε μια μικρή
βούρτσα για να τρίψετε την
επιφάνεια του συστήματος
ενεργοποίησης ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχει καθαρίσει.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
βυθίζετε τη βάση μοτέρ σε νερό.
ΚΑΝΆΤΑ NUTRIBULLET®:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι λεπίδες
είναι κοφτερές! Να είστε προσεκτικοί όταν καθαρίζετε την κανάτα.

• Η κανάτα πλένεται με ασφάλεια
στο πλυντήριο πιάτων. Συνιστάται ξέπλυμα και γρήγορο τρίψιμο με μια βούρτσα πιάτων, για
να αφαιρεθούν τυχόν υπολειπόμενες ακαθαρσίες, πριν την
τοποθέτηση στο πλυντήριο πιάτων. ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε
το πρόγραμμα απολύμανσης
για να πλύνετε την κανάτα — η

υψηλή θερμοκρασία μπορεί να
παραμορφώσει το πλαστικό.
• Πλένετε πάντα την κανάτα
στο χέρι, με νερό και σαπούνι.
Για τα κολλημένα συστατικά
μπορεί να απαιτείται πρόσθετο τρίψιμο με βούρτσα ή
σφουγγάρι για τα πιάτα.
• Ελέγχετε τακτικά τη διάταξη της
κανάτας και τα περιστρεφόμενα
σπειρώματα για ρωγμές, ραγίσματα και θραύσεις. Εάν έχουν
υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε
τα άμεσα για να αποτρέψετε πιθανό προσωπικό τραυματισμό.
• ΠΟΤΈ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΚΑΝΆΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ
ΣΩΣΤΆ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΈΝΗ
ΜΕ ΤΗ ΛΕΠΊΔΑ. Κάτι τέτοιο
μπορεί να προκαλέσει διαχωρισμό της κανάτας και της βάσης
μοτέρ, εκθέτοντας τη λεπίδα και
προκαλώντας πιθανό σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
ΩΘΗΤΉΡΑΣ

• Πλένετε πάντα με το χέρι τον
ωθητήρα με νερό και σαπούνι.
Για τα κολλημένα συστατικά
μπορεί να απαιτείται πρόσθετο

τρίψιμο με βούρτσα ή σφουγγάρι για τα πιάτα.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΕΠΊΜΟΝΩΝ ΡΎΠΩΝ:

Αν τα συστατικά ξεραθούν μέσα
στο nutribullet® Blender, γεμίστε
το δοχείο με νερό έως τη γραμμή
MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ) για τα υγρά και
προσθέστε 1-2 σταγόνες απορρυπαντικό πιάτων. Τοποθετήστε το
καπάκι της κανάτας με το πώμα
εξαέρωσης, και τοποθετήστε την
κανάτα στη βάση μοτέρ. Αναμίξτε
στη ρύθμιση LOW (ΧΑΜΗΛΗ) για
20-30 δευτερόλεπτα. Με αυτόν
τον τρόπο θα μαλακώσουν τα
υπολείμματα.

Τρόπος φύλαξης:
Φυλάσσετε την κανάτα nutribullet®
σε ορθή θέση με το καπάκι κανάτας ασφαλώς τοποθετημένο στο
επάνω μέρος της κανάτας. Μην
τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο
καπάκι της κανάτας. Φυλάξτε τα
υπόλοιπα μέρη σε ασφαλή χώρο,
όπου δεν θα υποστούν ζημιά και
δεν θα προκαλέσουν βλάβη.

Ανταλλακτικά
Για να παραγγείλετε ανταλλακτικά και εξαρτήματα, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση nutribullet.com ή επικοινωνήστε με
το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
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GR/ Επεξήγηση των σημάνσεων
GR/ Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι σε ολόκληρη την ΕΕ το
προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με τα λοιπά οικιακά
απόβλητα. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή
την ανθρώπινη υγεία από τη μη ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων,
ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την προώθηση της αειφόρου
επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για την επιστροφή
της χρησιμοποιημένης συσκευής σας, χρησιμοποιήστε τα
συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με
έμπορο λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν
να παραλάβουν το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή
ανακύκλωση.
GR/ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό
κανονισμό αριθ. 1935/2004, που αφορά τα υλικά και τα
αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το nutribullet και το λογότυπο nutribullet αποτελούν εμπορικά σήματα της CapBran
Holdings, LLC που έχουν καταχωρηθεί στις Η.Π.Α. και παγκοσμίως.
Το πραγματικό προϊόν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που απεικονίζεται στις
εικόνες. Καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των προϊόντων μας,
συνεπώς οι προδιαγραφές που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση.
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