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Manualul
utilizatorului

Măsuri de siguranță importante
Avertizare! Pentru a evita riscul de rănire gravă, citiți cu
atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza nutribullet®.
Când folosiți orice aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele
informații importante.

!

Păstrați aceste instrucțiuni!
NUMAI PENTRU UZ CASNIC

INSTRUCȚIUNI GENERALE
DE UTILIZARE

înainte de asamblare,
demontare sau curățare.

• Acest aparat nu trebuie
utilizat de copii.
Nu lăsați aparatul și cablul electric la îndemâna
copiilor.

• Opriți aparatul și deconectați-l de la alimentare înainte de a schimba
accesoriile sau de a vă
apropia de piese care se
mișcă în uz.

Copiii nu trebuie să se
joace cu aparatul.
• A nu se utiliza în aer liber.
• NU LĂSAȚI NICIODATĂ
nutribullet® NESUPRAVEGHEAT ÎN TIMP CE
ESTE UTILIZAT.
• DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA nutribullet®
CÂND NU ÎL FOLOSIȚI.
• Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa
de alimentare dacă este
lăsat nesupravegheat și
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• Aparatele pot fi utilizate
de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau cu
lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau
instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un
mod sigur și dacă înțeleg
pericolele implicate.
• Nu utilizați acest aparat
pentru altceva decât
pentru utilizarea prevăzută. Utilizarea necores-

SIGURANȚA LA CĂLDURĂ
& PRESIUNE
• Fiți mereu atenți atunci
când utilizați ingrediente
fierbinți în orice produs
de amestecare, deoarece
fricția de la lamele rotative (în timpul procesului
de amestecare) combinată cu energia termică
a ingredientelor încălzite
poate crea o situație
periculoasă dacă nu este
controlată corespunzător.
• Aveți grijă dacă lichidul
fierbinte este turnat în
blender, deoarece poate
fi evacuat din aparat din
cauza aburirii bruște.
Aveți grijă suplimentară
atunci când amestecați
lichide fierbinți în ulcior.
Nu porniți niciodată alimentarea în timp ce utilizați ulciorul fără ca capacul aerisit să fie introdus și
blocat în capacul ulciorului, deoarece ingredientele
se pot stropi și, dacă sunt
calde sau calde, ar putea
provoca vătămări termice
și/sau daune materiale.

AVERTIZARE!

punzătoare poate duce
la vătămări corporale.

Aburul și ingredientele
care stropesc pot scăpa prin capacul ulciorului, putând opări și/
sau arde utilizatorul. Nu
amestecați NICIODATĂ
lichide fierbinți în ulcior
fără capacul ulciorului și capacul ventilat
atașat și blocat. Capacul ventilat al capacului permite aburului
și presiunii să scape,
protejând în același
timp împotriva excesului
de stropire.
Când amestecați lichide
fierbinți, adăugați ingrediente lichide și solide în
ulcior sub liniile MAX. Atașați capacul ulciorului cu
capacul ventilat introdus și
blocat. Apăsați POWER
și începeți să amestecați
pe setarea LOW. Odată ce
ingredientele sunt integrate, reglați viteza după
cum este necesar. Dacă
nutribullet® se amestecă
mai mult de un minut,
fricțiunea de la lame
poate provoca încălzirea
ingredientelor și generarea de presiune internă în
interiorul vasului. Dacă un
vas de amestecare devi3

AVERTIZARE!

ne cald la atingere, opriți
mașina și lăsați vasul să se
răcească complet înainte
de a se deschide cu atenție, îndreptat spre corp
pentru a evita rănirea.

AVERTIZARE!

SIGURANȚA LAMEI
Lamele sunt ascuțite!
Manipulați cu atenție.
Aveți grijă când manipulați orice lamă. Pentru a evita rănirea prin
lacerare, nu manipulați
și nu atingeți nici o margine a lamei.
Trebuie respectată precauția la golirea vaselor
și la curățare.
EVITAȚI CONTACTUL CU
PIESE ÎN MIȘCARE! Păstrați mâinile și ustensilele
departe de lame în timp
ce amestecați alimente
pentru a reduce riscul
de vătămare corporală
severă.
•		După amestecare, opriți
unitatea. Așteptați să
scoateți ulciorul de la
baza motorului până
când lamele se opresc
complet și unitatea se
oprește complet. Scoaterea vasului de pe unitate înainte de oprirea
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completă poate provoca
deteriorarea cuplajului
de lamă sau a angrenajului motorului.
Nu folosiți niciodată nutribullet® Blender fără a
adăuga lichid, deoarece
acest lucru poate deteriora lamele.
•		Acțiunea ciclonică® a
nutribullet® Blender
necesită utilizarea de
lichide pentru a face
smoothie-uri și alte
articole nutritive. nutribullet® Blender nu este
destinat utilizării fără
lichide sau ca concasor
de gheață. ADĂUGAȚI
ÎNTOTDEAUNA LICHID
la rețeta voastră.
•		NU FOLOSIȚI nutribullet®
Blender pentru măcinarea ingredientelor uscate, cum ar fi grâu, cereale sau cafea, deoarece
aceasta poate deteriora
motorul și lama.
SIGURANȚĂ ULCIOR
• 		Acționați întotdeauna
ulciorul cu capacul ulciorului fixat în siguranță.
•		Cu rețete care necesită
anumite ingrediente pentru a fi încorporate în tim-

pul amestecării, mai întâi
adăugați ingredientele
de bază, sigilați capacul ulciorului cu capacul
ventilat atașat și începeți
amestecarea. Apoi, odată
ce ingredientele sunt bine
amestecate, răsuciți capacul aerisit și turnați sau
aruncați cu grijă ingredientele înamestec.
•		Dacă trebuie să împingeți
ingredientele mai aproape de lamă, FOLOSIȚI
DOAR COMPACTORUL
FURNIZAT cu configurația
nutribullet® Blender. NU
folosiți alt aparat decât
compactorul pentru a împinge ingredientele spre
lamă. Compactorul este
conceput special pentru
a nu intra în contact cu
lama. Spatulele, lingurile
și alte unelte pot intra în
contact cu lama, ceea ce
poate duce la deteriorarea mașinii, deteriorarea
bunurilor și/sau posibile
vătămări.
•		NU UTILIZAȚI NICIODATĂ DEGETELE SAU
NICI O PARTE A MÂINII
PENTRU ÎMPINGEREA
INGREDIENTELOR SPRE
LAMĂ. Folosiți numai
compactorul furnizat.

Nu uitați să aveți grijă
suplimentară atunci când
amestecați lichide fierbinți
sau ingrediente în ulcior.
•		Pulverizarea sau scurgerea aburului poate
provoca arsuri și/sau
daune materiale.
		Nu umpleți recipientul
peste liniile de capacitate maximă indicate
pentru lichide și ingrediente solide.
Începeți întotdeauna să
amestecați ingrediente
fierbinți pe setarea LOW.
Țineți mâinile și altă
piele expusă departe de
deschiderea capacului
pentru a preveni eventualele arsuri.
SIGURANTA ELECTRICA
•	Nu utilizați acest produs
în locații cu specificații
electrice sau tipuri de
prize diferite. Nu operați
cu niciun tip de adaptor
de priză sau dispozitiv
de conversie a tensiunii,
deoarece acestea pot
provoca scurtcircuit electric, incendiu, șoc electric,
vătămări corporale sau
deteriorarea produsului.
5

•		Pentru a evita riscul de
electrocutare, nu scufundați niciodată cablul,
priza sau baza motorului nutribullet® în apă
sau alte lichide. Întrerupeți utilizarea în cazul
în care cablul, priza sau
baza motorului sunt
deteriorate.
•		ÎntotdeaunaOPRIȚI și
DECONECTAȚI nutribullet® Blender când nu
este utilizat sau ÎNAINTE
DE asamblare, demontare, schimbarea accesoriilor sau curățare. Nu
încercați să manevrați
nutribullet® Blender până
când nu s-au oprit toate
piesele.
• Nu lăsați cablul să atârne
peste marginea mesei
sau a blatului. Nu trageți,
răsuciți sau deteriorați
cablul de alimentare.
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Nu permiteți cablului să
atingă suprafețe fierbinți, inclusiv aragazul.
• Dacă motorul nu mai
funcționează, deconectați
baza motorului și lăsați-o
să se răcească cel puțin
15 minute înainte de a încerca să o folosiți din nou.
nutribullet® Blender are
un întrerupător termic intern care oprește motorul
atunci când se supraîncălzește. Întrerupătorul
termic se va reseta atunci
când unitatea este deconectată și întrerupătorul
termic se răcește suficient.
• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de producător, de agentul de
service sau de persoane
calificate în mod similar
pentru a evita un pericol.

AVERTIZARE!

• Utilizarea accesoriilor,
inclusiv borcane de
conservare, nu este
recomandată și poate
provoca incendiu, electrocutare, vătămări corporale sau deteriorarea
produsului și va anula
garanția produsului.

		ATENȚIE: Pentru a evita
un pericol datorat resetării accidentale a termice
deconectat, acest aparat nu trebuie alimentat
printr-un dispozitiv de
comutare extern, cum ar
fi un temporizator, sau
conectat la un circuit
care este pornit și oprit în

mod regulat de utilitate.
SIGURANȚA DE ÎNCĂLZIRE
PLITĂ
Pentru a încălzi articolele
care au fost amestecate
la temperatura camerei
sau la răcitor (21°C/ 70°F
sau mai puțin), transferați amestecul într-o oală
de plită pentru a încălzi.
Folosiți mereu un termometru pentru a testa
temperatura internă a
ingredientelor fierte; s-ar
putea să se simtă reci la
atingere, dar totuși să fie
fierbinți în interior.
nutribullet® Blender nu
este destinat utilizării pe
plită. Nu așezați baza
motorului sau orice
accesoriu nutribullet® pe
aragaz sau scufundat
în apă clocotită. Acest
lucru poate duce la deteriorarea accesoriului.
AVERTISMENTE DE VENTILARE
• Pentru a preveni un pericol de incendiu, deschiderile bazei electrice (sub
baza motorului) trebuie
să fie lipsite de praf sau
scame și să nu fie niciodată obstrucționate cu

materiale inflamabile
precum ziare, fețe de
masă, șervețele, prosoape de vase, covorașe
de masă sau alte tipuri
similare de materiale.
•		ATENȚIE! Acționați întotdeauna nutribullet® Blender pe o suprafață plană,
lăsând spațiu neobstrucționat sub și în jurul bazei
motorului pentru a permite o circulație adecvată a
aerului. Orificiile de ventilație de pe partea de jos a
produsului sunt prevăzute
pentru ventilație pentru a
asigura funcționarea fiabilă a motorului și pentru
a preveni supraîncălzirea.
SIGURANȚĂ MEDICALĂ
• Informațiile conținute în
acest Ghid de Utilizare
sau Ghid de rețete nu
sunt menite să înlocuiască sfatul medicului
dumneavoastră. Consultați întotdeauna medicul dumneavoastră cu
privire la problemele de
sănătate și nutriție.
INTERACȚIUNI DE
MEDICARE:
• Dacă luați orice medicament, în special medica7

mente pentru scăderea
colesterolului, anticoagulante, medicamente
pentru tensiunea arterială, tranchilizante sau
antidepresive, vă rugăm
să consultați medicul
înainte de a încerca
oricare dintre rețetele
conținute în acest ghid
al utilizatorului sau în
ghidul pentru rețete.
•		Evitați amestecarea
următoarelor semințe și
sâmburi, deoarece conțin
o substanță chimică cunoscută pentru a elibera cianură în organism
atunci când este ingerată:
semințe de măr, sâmburi
de cireșe, sâmburi de
prune, sâmburi de piersici și sâmburi de caise.
Sâmburii fructelor pot
provoca, de asemenea,
deteriorarea ulciorului.
INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE PENTRU O UTILIZARE ADECVATĂ
• Nu plasați niciuna dintre părțile nutribullet®
Blender într-un cuptor cu
microunde, cuptor, într-o
oală pe plită sau cufundați
în apă clocotită, deoare8

ce aceasta poate duce la
deteriorarea piesei.
•		PENTRU A EVITA SCURGERILE NU UMPLEȚI EXCESIV ULCIORUL! Ulciorul este marcat cu două
linii MAX: una pentru
ingrediente solide (linia
superioară) și una pentru
lichide (linia inferioară).
Când umpleți blenderul,
asigurați-vă că ingredientele dvs. nu depășesc
respectivele linii MAX.
Depășirea liniei MAX
poate duce la scurgeri și
poate crea o presurizare
periculoasă care poate
determina separarea
ansamblului vasului și a
lamei, care poate duce
la vătămări corporale și/
sau daune materiale.
• Ulciorul este specific
modelului exact de
nutribullet® Blender pe
care îl aveți. Utilizarea
unor piese incompatibile
(piese de la alte modele)
poate duce la deteriorarea nutribullet® Blender poate crea pericole
pentru siguranță. Când
comandați piese de
schimb pe nutribullet.
com sau prin serviciul de

asistență pentru clienți,
vă rugăm să specificați
modelul mașinii pentru a
vă asigura că primiți piese care sunt compatibile
cu unitatea dvs.
•		Inspectați periodic toate
componentele nutribullet®
Blender deteriorări sau
uzură care pot afecta
funcționarea corectă sau
prezintă un pericol electric. Asigurați-vă că cablul
de alimentare și priza nu
sunt deteriorate. Întrerupeți utilizarea și înlocuiți
vasele de amestecare
dacă detectați fisuri,
aburire sau deteriorarea
plasticului. Asigurați-vă că
lamele se rotesc liber și că
structura nu este deteriorată. Asigurați-vă că baza
motorului este neobstrucționată și curată. Urmați
întreținerea recomandată
în Ghidul utilizatorului
și nu folosiți niciodată nutribullet® Blender
componente deteriorate.
Dacă nutribullet® Blender
funcționează în vreun fel,
întrerupeți imediat utilizarea și contactați serviciul
clienți. Puteți achiziționa
cupe noi nutribullet® și
lame extractoare ușor de
răsucit pe nutribullet.com
sau contactând serviciul

!

clienți.
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Iată cum se curăță nutribullet®
Cum se depozitează

Piese de schimb

11

Ce este inclus

12

1 ulcior cu lamă integrată

1 capac ulcior cu capac
aerisit

1 baza motorului

1 compactor

Ghid de asamblare
capac aerisit
capac ulcior

duza cu turnare ușoară
compactor

ulcior

lamă integrată

panoul de control al
blenderului
baza motorului

picioare cu ventuză
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Noțiuni de bază
VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI
ACESTE GARANȚII IMPORTANTE ÎN MINTE CÂND
FOLOSEȘTI APARATUL:
• NU încercați să acționați ulciorul
blenderului pe aparat fără a atașa
capacul ulciorului și capacul aerisit.
• Nu rulați niciodată aparatul în timp
ce este gol.
•

Accesoriile aparatului nu sunt
destinate utilizării la cuptorul cu
microunde, deoarece pot deteriora
accesoriile.

• Nu lăsați niciodată nutribullet® nesupravegheat în timp ce este utilizat.

Aveți grijă suplimentară atunci
când amestecați lichide fierbinți în ulcior.
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AVERTIZARE!

• 		 Asigurați-vă că baza este conectată
pentru utilizare.

Aburul și stropii pot scăpa prin
capacul ventilat, putând provoca
opărire și/sau arsuri. NU amestecați
NICIODATĂ lichide fierbinți în ulcior
fără capacul ulciorului și capacul
ventilat atașat. Capacul ventilat
al capacului este ventilat pentru
a permite degajarea aburului și a
presiunii, protejând în același timp
împotriva excesului de stropire.
Când amestecați lichide fierbinți,
adăugați ingrediente lichide și solide
în ulcior sub liniile MAX. Atașați
capacul ulciorului cu capacul ventilat introdus. Apăsați pictograma
POWER, apoi începeți să amestecați
pesetarea LOW. Odată ce ingredientele sunt integrate și amestecul este
egal (fără stropire), creșteți viteza
după cum este necesar.

Asamblarea & Utilizarea Ulciorului

1

2

Consultați toate declarațiile
de avertizare și precauție din
secțiunea Măsuri importante
de siguranță (pag.29) și pe pagina anterioară
înainte de a trece la Pasul 2.

4
Adăugați ingrediente în
ulcior, asigurându-vă că nu
depășesc linia MAX.

Așezați baza motorului pe o
suprafață curată, uscată și
plană, cum ar fi un blat sau
o masă.

NOTA: Ulciorul este marcat cu
două linii MAX: una pentru ingrediente solide (linia superioară) și una
pentru lichide (linia inferioară).
Când umpleți blenderul, asigurați-vă că ingredientele dvs. nu
depășesc respectivele linii MAX.

3
Așezați ulciorul pe baza motorului - mânerul orientat spre
dreapta panoului de control
de amestecare, niciodată spre
spate - și răsuciți ușor în sensul acelor de ceasornic, astfel
încât să se blocheze în poziție.
Când auziți clicul, acesta este
blocat și gata de amestecare.
NOTA: Dacă sunteți stângaci, așezați
mânerul orientat spre centrul panoului de control de amestecare și răsuciți-l în sensul acelor de ceasornic.

5
Așezați capacul ulciorului
cu capacul aerisit atașat
pe ulcior, asigurându-vă că
este aliniat la mâner.
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6
Conectați cablul de alimentare la o priză electrică și
apăsați POWER pentru a
porni blenderul.

NOTA: Dacă trebuie să adăugați
ingrediente suplimentare în timp
ce amestecați, schimbați setarea
la LOW și scoateți capacul aerisit
de pe capacul ulciorului, lăsând
capacul atașat. Adăugați ingrediente prin orificiul din partea
superioară a capacului, urmat de
compactor, dacă este necesar.
Puneți la loc capacul ventilat,
apoi măriți la viteza dorită. NU
încercați să adăugați obiecte prin
orificiul de aerisire atunci când
amestecați ingrediente fierbinți.

LOW

7
Pentru a începe amestecarea, selectați viteza pe
panoul de control al amestecului.
NOTA: Treceți la diagrama panoului
de control de amestecare la pagina
18 pentru definiții de viteză.
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ATENȚIE: Nu folosiți alt aparat
decât compactorul pentru a
împinge ingredientele spre lamă.
Compactorul este conceput special pentru a nu intra în contact
cu lama. Spatulele, lingurile și
alte unelte sunt suficient de lungi
pentru a ajunge la lama, ceea
ce poate duce la deteriorarea
mașinii, deteriorarea bunurilor și/
sau posibile vătămări.

9
După ce ați atins consistența dorită, opriți aparatul
apăsând POWER sau
viteza pe care ați selectat-o
și așteptați ca lamele să nu
se mai rotească.
AVERTIZARE: Lamele sunt ascuțite.
Nu introduceți niciodată mâinile în
ulcior.

8
Dacă ingredientele se
lipesc de partea laterală
a ulciorului, opriți aparatul apăsând POWER și
așteptați ca lama să nu se
mai rotească. Apoi scoateți
capacul ulciorului și folosiți
compactorul pentru a scoate ingredientele. Când ați
terminat, înlocuiți capacul
și continuați să amestecați.
Dacă ingredientele continuă să se lipească, luați în
considerare să adăugați un
pic mai mult lichid.

10

Apăsați POWER pentru a
opri unitatea complet.

11
Răsuciți ulciorul în sens
invers acelor de ceasornic
și ridicați baza motorului.
Turnați și bucurați-vă!
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Panoul de control de
amestecare
PORNIT/OPRIT

Butonul de alimentare
acționează alimentarea
centrală a aparatului. Când
este apăsat, acest buton
se aprinde pentru a indica
faptul că motorul este pornit,
iar celelalte funcții pot fi
utilizate. Opriți întotdeauna
alimentarea centrală și
deconectați unitatea atunci
când mașina nu este utilizată.
VITEZA MICA

Utilizați pentru a amesteca
aluat subțire, sosuri, marinate;
omletă; prelucrați alimentele
gătite și fructele nefierte.

VITEZA MEDIE

Utilizați pentru a crema supe,
a amesteca scufundări, a
măcina nucile și a amesteca
sosuri, tartine, băuturi
mixte, băuturi sub formă
de praf și milkshake-uri.
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VITEZA MARE

Utilizați pentru lichefierea
amestecurilor groase și
extragerea fructelor și legumelor
congelate în smoothie-uri.

PULSE

Folosiți pentru a controla
tăierea și prelucrarea.
AVERTIZARE: NU utilizați această
setare cu ingrediente fierbinți!

Cum se utilizează panoul de control de
amestecare
PENTRU A SELECTA O VITEZĂ

Selectați o viteză și apăsați o
dată pentru a porni. Butonul se
va aprinde. Pentru a întrerupe/
opri unitatea, apăsați butonul
a doua oară - se va dezlumina - sau apăsați POWER . În
modul inactiv, butonul POWER
va rămâne aprins. Pentru a opri
complet după pauză, apăsați
POWER și deconectați unitatea.

NOTA: Când utilizați ulciorul, viteza va
rula până când va fi întreruptă/oprită.
PULSE

Apăsați și eliberați butonul PULSE
pentru a toca ingredientele. Dacă
țineți apăsat PULSE va continua
să ruleze până îl eliberați.
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Îngrijire & întreținere
Iată cum se curăță
nutribullet®:
Vă rugăm să urmați instrucțiunile de curățare de mai jos
înainte de prima utilizare
și după fiecare utilizare.
PASUL 1: Cel mai important

lucru— OPRIȚI ÎNTOTDEAUNA
UNITATEA și DECONECTAȚI
baza motorului de la priza de
curent atunci când nu este utilizată. Nu încercați să manevrați
aparatul până când nu s-au
oprit toate piesele! Aceasta
include în timpul asamblării și
demontării, în timp ce schimbați
accesoriile în timpul curățării și
oricând lăsați mașina nesupravegheată.
PASUL 2: Desprindeți ulciorul de
baza motorului.
PASUL 3: Curățați componentele
individuale (baza motorului, ulciorul) conform recomandărilor
din paginile următoare.
BAZA MOTORULUI:

• Pentru a evita riscul de rănire
nu încercați NICIODATĂ să
curățați sistemul de acționare de pe baza motorului în
timp ce nutribullet Blender
este conectat.
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• Nu încercați să scoateți piese
de pe baza motorului.
• Utilizați un burete sau o cârpă
de vase umezită cu apă caldă cu
săpun pentru a șterge baza motorului până când este curată.
• Pentru a curăța reziduurile
de scurgere de pe baza motorului, ștergeți cu un burete
umed și apă caldă.
• Dacă este necesar, puteți folosi o
perie mică pentru a curăța zona
sistemului de acționare pentru a
vă asigura că este curată.
AVERTIZARE: Nu scufundați
niciodată baza motorului în apă.
ULCIOR nutribullet®:
AVERTIZARE: Lamele sunt ascuțite! Aveți grijă când curățați ulciorul.

• Ulciorul este sigur pentru mașina de spălat vase. Vă recomandăm să îl clătiți și spălați puțin
cu o perie de vase pentru a îndepărta resturile rămase înainte
de a le introduce în mașina de
spălat vase. Nu folosiți NICIODATĂ ciclul de igienizare pentru a
spăla ulciorul - încălzirea atât de
mare poate deforma plasticul.
• Dacă doriți, spălați manual ulciorul cu apă și săpun.
Ingredientele lipite ar putea
necesita o spălare suplimentară cu o perie sau un burete.

• Verificați periodic structura
ulciorului și a filetelor răsucite pentru a se fisura, aburi
sau rupe. Dacă este deteriorată, înlocuiți imediat pentru
a preveni posibile vătămări
corporale.
• NU FOLOSIȚI NICIODATĂ UN
ULCIOR CARE NU SE ALINIAZĂ CORECT CU LAMA.
Procedând astfel, se poate
separa ulciorul și baza motorului, expunând asamblarea
lamei și care ar putea cauza
vătămări corporale grave.
COMPACTOR

• Spălați întotdeauna compactorul cu apă și săpun.
Ingredientele lipite ar putea
necesita o spălare suplimentară cu o perie sau un burete.

CURĂȚENIE DIFICILĂ:

Dacă ingredientele se usucă în
nutribullet® Blender, umpleți vasul cu apă până la linia MAX și
adăugați 1-2 picături de săpun
pentru vase. Atașați capacul
ulciorului cu capacul ventilat
introdus și așezați ulciorul pe
baza motorului. Amestecați pe
LOW 20-30 secunde; ar trebui
să slăbească resturile rămase.

Cum se depozitează:
Păstrați ulciorul nutribullet® în
poziție verticală, cu capacul
ulciorului fixat deasupra. Nu
așezați nimic deasupra capacului ulciorului. Păstrați piesele
rămase într-un loc sigur, unde
nu vor fi deteriorate și nu vor
provoca daune.

Piese de schimb
Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vă rugăm să
vizitați site-ul nostru pe nutribullet.com sau nu ezitați să contactați
Serviciul Clienți.
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RO/ Explicația marcajelor
RO/ Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie
aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga
UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau
sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor;
reciclează-l în mod responsabil pentru a promova
reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a
returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele
de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de
la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest
produs pentru reciclare sigură pentru mediu.
RO/ Acest produs este conform cu reglementarea
europeană nr. 1935/2004 privind materialele și articolele
destinate să vină în contact cu produsele alimentare.
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