KEVERŐGÉP

®

Felhasználói
útmutató

Fontos biztonsági útmutató
Figyelem! A súlyos sérülések elkerülés érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a nutribullet® használati
útmutatóját. Elektromos berendezés használata közben az
alapvető biztonsági intézkedéseket minden esetben be kell
tartani, többek között a következő fontos információkat.

!

Őrizze meg ezt a használati
útmutatót!

CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI
INFORMÁCIÓK
• A berendezést gyerekek
nem használhatják. A készülék és a tápkábel gyermekektől távol tartandó.
A gyerekek ne játszanak
a készülékkel.
• Ne használja kültéren.
• HASZNÁLAT KÖZBEN
SOHA NE HAGYJA A
nutribullet®
KÉSZÜLÉKET FELÜGYELET NÉLKÜL.
• HA NEM HASZNÁLJA,
MINDIG KAPCSOLJA KI
A nutribullet® KÉSZÜLÉKET.
• Minden esetben válas�sza le a készüléket az
elektromos hálózatról, ha
felügyelet nélkül hagyja,
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illetve összeszerelés,
szétszerelés vagy tisztítás esetén.
• Kapcsolja ki a berendezést és válassza le az
áramforrásról, mielőtt a
kiegészítőket kicserélné
vagy a mozgó alkatrészeket megközelíteni.
• A készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességgel élő, tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek nem használhatják,
kivéve felügyelet alatt, illetve
ha a készülék biztonságos
használatával kapcsolatban
megfelelő utasításokat kaptak és az ezzel járó veszélyeket megértették.
• A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően

HŐVEL ÉS NYOMÁSSAL
KAPCSOLATOS BIZTONSÁG
• Mindig nagyon óvatosan
járjon el, ha forró összetevőkkel dolgozik, mivel
a forgó pengék által
generált hő (a keverési
folyamat során), és a felmelegített összetevőkből
származó hő veszélyes
helyzetet idézhet elő, ha
nem megfelelően kezeli.
• Ha forró folyadékot tölt a
keverőbe, legyen óvatos,
mivel a hirtelen gőzölés
miatt a folyadék kifolyhat.
Körültekintően járjon, ha
forró folyadékokat használ a kiöntőben.
Soha ne kapcsolja be a
gépet, anélkül, hogy a kiöntőre felhelyezte volna a
szelepes fedelet, mivel az
alapanyagok kifröccsenhetnek; a meleg összetevők égési sérüléseket
és/vagy anyagi károkat
okozhatnak.
A gőzölgő és fröcsögő összetevők a kiöntő
fedelén keresztül kijut-

FIGYELEM!

használja. A nem rendeltetésszerű használat személyi sérüléseket okozhat.

hatnak a készülékből,
esetlegesen forrázást
és/vagy égést okozva. SOHA NE keverjen
forró folyadékokat a
kiöntőben anélkül, hogy
a szelepes fedelet a
kiöntőre felhelyezte
és rögzítette volna. A
szelepes fedél lehetővé teszi, hogy a gőz és
a nyomás távozzon,
ugyanakkor megakadályozza a kifröccsenést.
Forró folyadékok és szilárd
összetevők használatakor
a kiöntőt soha ne töltse
fel a MAX vonalig. Helyezze fel a kiöntő szelepes fedelét és rögzítse.
Nyomja meg a POWER
és kezdje meg a keverést a LOW beállítással.
Ha az összetevőket már
összekeverte, állítsa be a
kívánt sebességet. Ha a
nutribullet® gépet több,
mint egy percig használja,
a keverés során a pengék
által létrehozott súrlódás
miatt az összetevők felmelegedhetnek, a lezárt
edényben a nyomás
megemelkedhet. Ha a keverőedény érintésre meleg, kapcsolja ki a gépet
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és hagyja teljesen lehűlni,
mielőtt óvatosan kinyitná
azt; a sérülések elkerülése
érdekében tartsa az arcától és testétől távol.

FIGYELEM!

PENGÉVEL KAPCSOLATOS
BIZTONSÁG
A pengék élesek! Óvatosan kezelje. Óvatosan
bánjon a pengékkel. A
vágási sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a pengék élét.
Óvatosan járjon el az
edény kiürítésekor, illetve a tisztításkor.
NE ÉRJEN A MOZGÓ
ALKATRÉSZEKHEZ! A súlyos személyi sérülések
elkerülése érdekében a
kezeit, illetve az evőeszközöket az étel készítése
közben tartsa a pengéktől távol.
•		A keverést követően
kapcsolja ki az egységet.
Addig ne távolítsa el a
kiöntőt a motoros alapról, amíg a penge, illetve
az egység teljesen le
nem áll. Ha az edényt
azt megelőzően veszi le
az egységről, hogy az
teljesen leállt volna, a
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penge kapcsolószerkezete vagy a motor fogaskereke sérülhet.
Soha ne használja a nutribullet® Blender készüléket folyadék hozzáadása
nélkül, ha mégis így tesz, a
pengék sérülhetnek.
•		A nutribullet® Blender-hez tartozó cyclonic
action® esetén használjon folyadékot a smoothie-k és egyéb tápláló
italok elkészítéséhez. A
nutribullet® Blender nem
használható folyadékok
nélkül, vagy jégaprítóként. MINDIG ADJON
FOLYADÉKOT a recepthez.
•		NE HASZNÁLJA a nutribullet® Blender-t olyan
száraz összetevők darálására, mint gabonák,
gabonapelyhek vagy
kávé, mivel ettől a motor
és a penge a sérülhet.
KIÖNTŐVEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG
• 		A kiöntőt csak úgy használja, ha a teteje megfelelően rögzítve van.
•		Olyan receptek esetén,
amikor az összetevőket a keverés során kell

hozzáadni, először töltse
be az alap összetevőket, zárja le a kiöntőt a
szelepes fedéllel, majd
kezdje meg a keverést.
Ha az összetevők megfelelően elkeveredtek,
forgassa el és nyissa ki
a szelepes fedelet és
óvatosan töltse be vagy
adagolja a többi összetevőt a keverékbe.
•		Ha az összetevőket le
kell nyomni a pengéhez,
kizárólag a nutribullet®
Blender csomagjábanTALÁLHATÓ TÖLTŐRUDAT használja. NE
használjon a töltőrúdon
kívül egyéb eszközt az
összetevők lenyomásához. A töltőrúd úgy
került kialakításra, hogy
ne érje el a pengéket.
A spatulák, kanalak és
egyéb eszközök elérhetik a pengéket, amitől a
gép sérülhet, anyagi kár
keletkezhet, illetve sérülést szenvedhet.
•		SOHA NE PRÓBÁLJA
UJJAL VAGY KÉZZEL A
PENGE FELÉ NYOMNI AZ
ÖSSZETEVŐKET. Csak
a csomagban található
töltőrudat használja.

Ne feledje, körültekintően
járjon, ha forró folyadékokat használ a kiöntőben.
•		A kifröccsenő vagy
kiszökő gőz égési sérüléseket és/vagy anyagi
károkat okozhat.
		Ne töltse a tárolóedényt
a maximális töltöttséget
jelző vonalon felül, sem
folyadékok, sem szilárd
összetevők esetén.
Mindig a meleg összetevők keverésével kezdje,
ALACSONY fokozaton.
A fedél kinyitásakor a
kezeit és az egyéb szabad bőrfelületeket fedje
el, hogy megelőzze az
esetleges égési sérüléseket.
ELEKTROMOS BIZTONSÁG
•	Ne használja a terméket
olyan helyeken, ahol az
elektromos hálózat, vagy
a dugvilla típusa eltérő.
Ne használja a berendezést semmilyen adapterrel vagy feszültségátalakító berendezéssel, mivel
ezek rövidzárlatot, tüzet,
áramütést, személyi
sérülést vagy a termék
károsodását okozhatják.
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•		Az áramütés elkerülése érdekében soha ne
merítse a vezetéket, a
dugvillát vagy a nutribullet® motoros alapot vízbe,
vagy elektromosan vezető folyadékba. Ha sérült,
ne használja tovább a
vezetéket, a dugvillát
vagy a motoros alapot.
•		Minden esetben HÚZZA
KI a nutribullet® Blender
berendezést, ha nem használja, illetve MIELŐTT ös�szeszerelné, szétszerelné,
módosítaná a kiegészítőket
vagy megtisztítaná az
egységet. Addig ne nyúljon a nutribullet® Blender
egységhez, amíg az összes
alkatrész meg nem állt.
•		Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne lógjon le az asztal
vagy a munkapult széléről.
Ne húzza, csavarja meg a
tápvezetéket, a kábel ne
sérüljön. Ügyeljen arra,
hogy a vezeték ne érjen
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forró felületekhez, beleértve a tűzhelyt is.
•		Ha a motor nem működik, húzza ki a motoros
alapot, hagyja hűlni
legalább 15 percen
keresztül, mielőtt újra
használná. A nutribullet® Blender készülékben egy belső hőkioldó
található, amely kikapcsolja a motort, ha az
túlmelegszik. A hőkioldó
működése helyreáll, ha
kihúzza az egységet, és
megfelelően lehűl.
•		A sérült tápkábelt kizárólag a gyártó, annak szervizpartnere vagy hasonló képesítésű szakember
cserélheti ki a veszélyek
elkerülése végett.
		FIGYELMEZTETÉS: A
hőkioldó véletlen alaphelyzetbe állításából
eredő veszélyek elkerülése érdekében ne csatlakoztassa ezt a készüléket
az elektromos hálózathoz
külső kapcsolóeszközön,
például időzítőn keresztül,
illetve ne csatlakoztassa
olyan hálózathoz, amelyet
a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

FIGYELEM!

• Tilos kiegészítőket, beleértve a konzervdobozokat
is, használni, mivel ezek
tüzet, áramütést, személyi
sérülést vagy a termék
károsodását okozhatják,
továbbá a termékgarancia is érvényét veszíti.

FŐZŐLAPON TÖRTÉNŐ
MELEGÍTÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG
Ha szeretné a szobahőmérsékletű vagy hidegebb (21°C/70°F vagy
kevesebb) keveréket
felmelegíteni, öntse át
a keveréket egy olyan
edénybe, amely főzőlapon is használható. A főtt
összetevők maghőmérsékletének ellenőrzéséhez mindig használjon
hőmérőt, érintésre hidegnek tűnhetnek, de belül
még melegek lehetnek.
A nutribullet® Blender nem
használható a főzőlapon.
A motoros alapot vagy a
nutribullet® kiegészítőket
ne helyezze fel főzőlapra,
ne merítse forrásban lévő
vízbe. Ettől a kiegészítők
károsodhatnak.
SZELLŐZÉSSEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK
•		A tűzveszély megelőzése érdekében az alap
nyílásait (a motoros
alap alatt) tartsa portól
és egyéb szennyeződésektől mentesen, a
nyílásokat soha fedjék
el gyúlékony anyagok,

mint például újságpapír,
asztalterítő, szalvéta, tányéralátét, vagy egyéb
hasonló típusú anyagok.
•		FIGYELMEZTETÉS! A
nutribullet® Blender
berendezést minden
esetben sík felületen
használja, a motoros
alap alatt és körül hagyjon elegendő helyet a
megfelelő szellőzéshez.
A termék alsó részén
található nyílások biztosítják a szellőzést, a
megbízható működést
és megakadályozzák a
motor túlmelegedését.
ORVOSI UTASÍTÁSOK
•		A felhasználói útmutatóban és a receptkalauzban található információk nem írják felül az
orvos által adott utasításokat. Az egészséget és
a táplálkozást érintő kérdéseket minden esetben
vitassa meg orvosával.
GYÓGYSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:
•		Ha koleszterincsökkentő,
vérhígító, vérnyomáscsökkentő, nyugtató és
antidepresszáns gyógyszereket szed, konzultál7

jon orvosával, mielőtt a
felhasználói útmutatóban vagy a receptkalauzban található recepteket kipróbálná.
•		Az eszközben ne aprítsa a következő magokat, mivel ezek cianidot
bocsátanak ki magukból
lenyelés esetén: almamag, cseresznyemag,
szilvamag, barackmag
és sárgabarackmag. A
gyümölcsmagok a kiöntő károsodását is eredményezhetik.
TOVÁBBI UTASÍTÁSOK A
MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ
•		A nutribullet® Blender
semmilyen elemét ne tegye mikrohullámú sütőbe, főzőlapra, ne merítse forrásban lévő vízbe,
mivel ez a kiegészítők
károsodását eredményezheti.
•		A SZIVÁRGÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE
TÖLTSE TÚL A KIÖNTŐT!
A kiöntőn két MAX vonal
található: egyik a szilárd
összetevőkhöz (magasabb vonal), egy pedig a
folyadékokhoz (alsó vonal). Amikor a keverőpo8

harakat tölti fel, ügyeljen
arra, hogy az összetevők
ne kerüljenek a MAX vonalak fölé. A MAX szinten
felüli töltés szivárgást,
illetve veszélyes nyomást
hozhat létre, amitől az
edény és a penge leválhat egymásról, ez személyi sérülésekhez és/vagy
anyagi károkhoz vezethet.
•		A kiöntő kimondottan a
nutribullet® Blender-hez
készült. A nem kompatibilis elemek (más
modellekhez tartozó
elemek) használta miatt
a nutribullet® Blender
károsodhat, biztonsági
kockázatot jelenthet. Ha
a tartalékalkatrészeket szeretne rendelni a
nutribullet.com oldalról,
vagy az ügyfélszolgálaton keresztül, kérjük,
adja meg a modellt,
hogy valóban azokat
az alkatrészeket kapja,
amelyek kompatibilisek
az egységgel.
•		Rendszeres időközönként
ellenőrizze a nutribullet®
Blender alkatrészeit, hogy
nem sérültek, kopottak oly
módon, hogy az akadályozná a megfelelő

működést, illetve nem
jelentenek kockázatot
áramütés szempontjából. Ügyeljen rá, hogy a
vezeték és a dugvilla ne
sérüljön. Ne használja és
cserélje ki az edényt, ha
az repedt, hálósan berepedezett, a felülete matt
vagy a műanyag sérült.
Győződjön meg róla,
hogy a pengék szabadon
forognak, és a tömítés
megfelelően illeszkedik a
helyére, és nem sérült. Ellenőrizze, hogy a motoros
alap működését semmi
nem akadályozza, az
egység tiszta. Kövesse a
felhasználói útmutatóban
található karbantartási
utasításokat, és soha ne
működtesse a nutribullet® Blender berendezést
sérült alkatrészekkel. Ha a
nutribullet® Blender működésében hiba lépett fel,
azonnal szakítsa meg a
használatát és vegye fel a
kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A nutribullet.com
oldalon vagy az ügyfélszolgálatnál vásárolhat új
nutribullet® poharakat és
easy-twist pengéket.

!

Őrizze meg
ezt a használati útmutatót!

Ha bármilyen megjegyzése,
kérdése vagy problémája
lenne, keresse fel a következő oldalt: nutribullet.com.
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Kezdjük el...
A BERENDEZÉS HASZNÁLATA SORÁN EZEKET A
FIGYELMEZTETÉSEKET
TARTSA SZEM ELŐTT:

• NE próbálja meg a kiöntőt úgy használni a gépen, hogy nem helyezte fel
a szelepes fedelet.
• Soha ne járassa a berendezést üresen.
• A kiegészítők nem használhatók
mikrohullámú sütőben, mivel attól a
kiegészítők sérülhetnek.
• Soha ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül használat közben.

Körültekintően járjon el, ha forró
folyadékokat használ a kiöntőben.
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• 		 Győződjön meg róla, hogy az alap a
használathoz csatlakoztatva van az
elektromos aljzatba.
A gőz a szelepes fedélen keresztül
kicsaphat, forrázást és/vagy égési
sérüléseket okozva. SOHA NE keverjen forró folyadékokat a kiöntőben
anélkül, hogy a fedelet a kiöntőre
felhelyezte volna. A fedél lehetővé
teszi, hogy a gőz és a nyomás távozzon, ugyanakkor megakadályozza a
kifröccsenést.
Forró folyadékok és szilárd összetevők használatakor a kiöntőt soha ne
töltse fel a MAX vonalig. Helyezze fel
a kiöntő fedelét és rögzítse. Nyomja
meg a POWER ikont, majd kezdje
meg a keverést a LOW beállítással.
Ha az összetevőket elkeverte és a
keverék már sima (nem fröcsköl),
szükség szerint növelje a sebességet.

Kiöntő és használat

1

2

Tekintse át az összes figyelmeztetést a Fontos biztonsági útmutató c. részben
(2-9. oldal), illetve
az előző oldalakon, mielőtt
továbblépne a 2. lépésre.

4
Töltse a hozzávalókat a kiöntőbe, ügyeljen arra, hogy ne
töltse a MAX vonalon felül.

Helyezze a motoros alapot
egy tiszta, száraz és sík
felületre, például a konyhapultra vagy az asztalra.

MEGJEGYZÉS: A keverőgép kiöntőjén két MAX vonal található: egyik
a szilárd összetevőkhöz (magasabb vonal), egy pedig a folyékony
összetevőkhöz (alsó vonal). Amikor
a keverőpoharakat tölti fel, ügyeljen arra, hogy az összetevők ne
kerüljenek a MAX vonalak fölé.

3
Helyezze fel a kiöntőt a motoros alapra — a fogantyú
a vezérlőpanel jobb oldala
felé nézzen — , majd húzza
meg az óramutató járásával megegyezően, hogy a
helyén rögzüljön. Ha kattanó
hangot hall, rögzítve van és
készen áll a keverésre.
MEGJEGYZÉS: Ha Ön balkezes, állítsa be a fogantyút a vezérlőpanel
közepére és forgassa el az óramutató járásával megegyezően.

5
Helyezze el szelepes fedelet
a kiöntőn, ügyeljen rá, hogy
illeszkedjen a fogantyúhoz.
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6
Csatlakoztassa a tápkábelt
az elektromos aljzatba és
nyomja meg a POWER
gombot, hogy bekapcsolhassa a keverőgépet.

MEGJEGYZÉS: Ha keverés közben
kell további összetevőket az
edénybe tenni, válassza ki a LOW
sebességet és távolítsa el a szelepes fedelet a kiöntő fedeléről,
a fedelet hagyja a kiöntőn. Töltse
be az összetevőket a fedélen
keresztül, majd a töltőrúddal
tolja lejjebb őket, ha szükséges.
Tegye vissza a szelepes fedelet,
majd növelje a sebességet a
kívánt értékre. NE próbáljon meg
összetevőket hozzáadni a szelepes fedélen keresztül, ha forró
összetevőket használ.

LOW

7
A keverék megkezdéséhez,
válassza ki a sebességet a
vezérlőpanelen.
MEGJEGYZÉS: A sebességek meghatározásával kapcsolatban lásd a
vezérlőpanel leírását a 18. oldalon.
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FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon
a töltőrúdon kívül egyéb eszközt
az összetevők lenyomásához. A
töltőrúd úgy került kialakításra,
hogy ne érje el a pengéket. A
spatulák, kanalak és egyéb eszközök túl hosszúak és elérhetik a
pengéket, amitől a gép sérülhet,
anyagi kár keletkezhet, illetve
sérülést szenvedhet.

9
Amikor elérte a kívánt állagot, állítsa le a berendezést
a POWER gomb, vagy a
kiválasztott sebesség megnyomásával, majd várjon,
amíg a penge leáll.
VIGYÁZAT: A pengék élesek. Soha
ne nyúljon kézzel a kiöntőbe.

8
Ha az összetevők a kiöntő oldalához tapadnak,
állítsa le a berendezést a
POWER megnyomásával
és várjon, amíg a penge
forgása leáll. Ekkor vegye le
a kiöntő fedelét és a töltőrúd segítségével távolítsa el
az összetevőket. Ha végzett,
helyezze vissza a fedelet és
folytassa a keverést. Ha az
összetevők továbbra is felragadnak az edény oldalára, próbáljon meg egy kicsit
több folyadékot betölteni.

10

Nyomja meg a POWER
gombot, hogy az egységet
teljesen kikapcsolhassa.

11
Forgassa el a kiöntőt az óramutató járásával ellentétesen,
majd emelje le a motoros alapról. Fogyassza egészséggel!
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Keverőgép vezérlőpanel
BE-/KIKAPCSOLÁS

A Power gombbal a berendezés
tápellátása kapcsolható. Ha
megnyomja, a gomb világít,
jelezve, hogy a motor áram
alatt van és az egyéb funkciók
használhatók. Ha nem
használja, minden esetben
kapcsolja ki a főkapcsolót,
vagy húzza ki az egységet.

LOW - ALACSONY SEBESSÉG

Palacsintatészta, mártások,
marinádok, tojás,
feldolgozott és főtt ételek,
illetve nem főtt gyümölcsok
keveréséhez használja.

MEDIUM - KÖZEPES SEBESSÉG

Krémlevesek, kevert mártások,
daráltdió, szószok, krémek,
kevert italok, porból készült
italok és tejes shake-ek
keveréséhez használható.
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HIGH - MAGAS SEBESSÉG

Sűrűbb keverékek folyósítására,
vagy fagyasztott gyümölcsök
smoothie-vá alakításához
használja.

IMPULZUS

Aprításhoz és feldolgozáshoz
használja.
FIGYELEM: NE használja ezt
a beállítást forró összetevőkkel!

Keverőgép vezérlőpaneljének használata
SEBESSÉG KIVÁLASZTÁSA

Válasszon ki egy sebességet és
nyomja meg egyszer a bekapcsoláshoz. A gomb világít. Az egység
leállításához nyomja meg a gombot
még egyszer — nem világít — vagy
nyomja meg a POWER gombot.
Alapállásban a POWER gomb
világít. Ahhoz, hogy az egységet
a leállítás után teljesen kikapcsolhassa, nyomja meg a POWER
gombot, és húzza ki az egységet.

MEGJEGYZÉS: Kiöntő használata
esetén a sebességek leállításig aktívak
maradnak.
IMPULZUS

Nyomja meg és engedje fel a
PULSE gombot, ha az összetevőket aprítani szeretné. Ha a
PULSE gombot lenyomva tartja,
az egység addig működik, amíg
fel nem engedi.
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Ápolás és karbantartás.
A nutribullet®
tisztítása:
Kérjük, hogy az első használat
előtt, illetve minden használat
után kövesse az alábbi tisztítási
utasításokat.
1. LÉPÉS: A legfontosabb —

MINDIG KAPCSOLJA KIés
HÚZZA KI a motoros alapot
az elektromos csatlakozóból,
ha nem használja. Addig ne
nyúljon az egységhez, amíg
az összes alkatrész meg nem
állt! Igaz ez az összeszerelésre, szétszerelésre, a kiegészítők tisztítására, illetve arra az
időszakra, amikor a gépet nem
felügyeli senki.
2. LÉPÉS: Válassza le a kiöntőt

a motoros alapról.

3. LÉPÉS: A következő oldalakon

található javaslatok szerint tisztítsa meg az egyes alkatrészeket (motoros alap, kiöntő).
MOTOROS ALAP:

• A sérülések kockázatának elkerülése érdekében SOHA ne
próbálja meg úgy megtisztítani a motoros alap működtető egységét, hogy a nutribullet® Blender be van dugva.
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• Ne próbáljon semmit eltávolítani a motoros alapból.
• Egy meleg szappanos vízbe
áztatott szivaccsal vagy törlőruhával törölje le a motoros
alapot, amíg meg nem tisztul.
• Ahhoz, hogy a szivárgás maradványait eltávolíthassa a motoros alapról, használjon meleg
vízbe áztatott nedves szivacsot.
• Ha szükséges, egy kis kefével
átsúrolhatja a működtetőrendszer területét, hogy biztosan megtisztuljon.
FIGYELEM: Soha ne merítse a
motoros alapot vízbe.
nutribullet® KIÖNTŐ:
FIGYELEM: A pengék élesek!
A kiöntő tisztításakor óvatosan
járjon el.

• A kiöntő mosogatógépben
mosható. Azt javasoljuk, hogy
a mosogatógépben történő
mosás előtt kicsit dörzsölje
meg egy kefével, távolítsa el a
visszamaradt szennyeződéseket. SOHA ne használja a mosogatógép fertőtlenítő programját a kiöntő mosogatása
során, mert a magas hőtől a
műanyagok elhajolhatnak.
• A kitöltőt mindig kézzel mosogassa el, mosószerrel és vízzel. A
feltapadt összetevők esetén szük-

ség lehet egy kis extra súrolásra,
használjon kefét vagy szivacsot.
• Rendszeresen ellenőrizze a
kiöntőt és a menetét, hogy
nincsenek repedések, hálós
repedések vagy törés. Ha sérült, azonnal cserélje ki, hogy
megelőzhesse az esetleges
személyi sérüléseket.
• SOHA NE HASZNÁLJON
OLYAN KIÖNTŐT, AMELYHEZ
NEM ILLESZKEDIK MEGFELELŐEN A PENGE. Ha mégis
így tesz, a kiöntő és a motoros alap elválhat egymástól,
a penge szabaddá válik és
súlyos sérüléseket okozhat.
TÖLTŐRÚD

• A töltőrudat mindig kézzel
mosogassa el, mosószerrel
és vízzel. A feltapadt összetevők esetén szükség lehet egy
kis extra súrolásra, használjon kefét vagy szivacsot.

ALAPOS TISZTÍTÁS:

Ha az összetevők beleszáradnak a nutribullet® Blender-be,
töltse fel az edényt vízzel a
folyadékok esetén használatos MAX vonalig, majd adjon
hozzá 1-2 csepp mosogatószert.
Helyezze fel a szelepes fedelet,
majd az egészet tegye fel a
motoros alapra. A LOW sebességet használva járassa 20-30
másodpercig; ettől a szennyeződéseknek fel kell lazulniuk.

Tárolás
A nutribullet® kiöntőt függőleges
helyzetben tárolja úgy, hogy a
fedél rá van helyezve. Semmit
ne helyezzen a kiöntő tetejére.
Az egyéb alkatrészeket egy
biztonságos helyen tárolja, ahol
nem sérülnek, illetve nem is
okoznak kárt.

Alkatrészek cseréje
Ha szeretne további alkatrészeket és kiegészítőket rendelni, látogasson
el weboldalunkra, nutribullet.com, vagy keresse ügyfélszolgálatunkat.
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HU/ Jelölések magyarázata
HU/ Ez a jelölés azt jelzi, hogy az EU területén a termék
nem semmisíthető meg a háztartási hulladékkal együtt.
A nem ellenőrzött hulladékártalmatlanítás következtében
a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt
esetleges károk megelőzéséhez felelősségteljesen
hasznosítsa újra a terméket az anyagi erőforrások,
valamint a fenntartható újrafelhasználás elősegítése
érdekében. Az eszköz leadásához használja a visszavételiés gyűjtőrendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a
kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők biztosítják a
termék környezetbarát módon történő újrahasznosítását.
HU/ Ez a termék megfelel az EU élelmiszerekkel
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és
tárgyakról szóló 1935/2004 rendeletének előírásaival.
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