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

OSOB
VAROVÁNÍ!
Tento odšťavňovač má ostré nože
a pohyblivé součásti a NENÍ určen
k používání dětmi, které nemají
zkušenosti a znalosti o jeho
bezpečném provozu. U dětí je
nutný pečlivý dohled a důkladné
poučení o správném používání
a bezpečné obsluze.
Spotřebič a jeho kabel
uchovávejte mimo dosah dětí.
Dohlédněte, aby si se spotřebičem
nehrály děti. Abyste vyloučili
nebezpečí udušení malých dětí,
sejměte a bezpečně zlikvidujte
ochranný kryt nasazený na
zástrčce tohoto odšťavňovače.
ZABRAŇTE KONTAKTU
S POHYBLIVÝMI SOUČÁSTMI.
Během provozu udržujte ruce,
prsty, vlasy, oděv, špachtle a jiné
náčiní mimo dosah spotřebiče.

Děkujeme, že jste si zakoupili odšťavňovač nutribullet Juicer™.
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Tento spotřebič není určen
k používání osobami (včetně
dětí) s omezenými fyzickými,

smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo bez
patřičných zkušeností a znalostí,
pokud jim nebyl poskytnut
dohled nebo pokyny ohledně
bezpečného používání přístroje
osobou zodpovědnou za jejich
bezpečnost.
SÍTKO A NOŽE JSOU OSTRÉ!
MANIPULUJTE S NIMI VELMI
OPATRNĚ!
Nedotýkejte se malých řezných
nožů/zubů na dně/základně sítka.
Nepřibližujte prsty k ostrému noži
v podávacím žlabu.
Nenechávejte spotřebič během
používání bez dozoru.
Pokud zvolíte nízké otáčky, bude
motor nadměrně zatěžován tvrdým
ovocem a zeleninou.
Pokud pod odšťavňovačem, v jeho
okolí nebo na něm dojde k rozlití
kapaliny, odpojte přístroj od
zdroje napájení. Před použitím
jej vyčistěte hadříkem a nechte
přístroj zcela vyschnout.

3

Nešťouchejte potraviny do
podávacího žlabu prsty ani nástroji.
Používejte pouze přiložený pěchovač
potravin. Nevkládejte ruce ani prsty
do podávacího žlabu, pokud je
připojen k odšťavňovači. Pokud se
potraviny zaseknou v podávacím
žlabu, použijte k jejich protlačení
dodávané pěchovadlo nebo jiný kus
ovoce či zeleniny. Před rozebráním
odšťavňovače a odstraněním zbytků
dužiny vypněte motor a ujistěte
se, že se všechny pohyblivé části
zastavily.

BEZPEČNOST VÝROBKU

Nepoužívejte tento ani žádný jiný
spotřebič s poškozeným kabelem
nebo zástrčkou nebo po poruše,
pádu nebo jakémkoliv poškození
spotřebiče. Pokud je přívodní
kabel poškozen, musí jej vyměnit
výrobce, jeho servisní zástupce nebo
podobně kvalifikované osoby, aby se
předešlo rizikům.

Před prvním použitím
odšťavňovače odstraňte
a bezpečně zlikvidujte veškerý
obalový materiál nebo propagační
štítky.

UPOZORNĚNÍ: Aby se předešlo
nebezpečí způsobenému
neúmyslným resetováním tepelné
pojistky, nesmí být tento spotřebič
napájen přes externí spínací
zařízení, například časový spínač,
ani připojen k obvodu, který je
pravidelně zapínán a vypínán
elektrickou sítí.
Nepoužívejte spotřebič, pokud
je otočné sítko nebo ochranný
kryt poškozený nebo jsou na nich
viditelné trhliny.
Po každém použití odšťavňovač
vždy vypněte. Před demontáží se
ujistěte, že se sítko přestalo otáčet
a motor se zcela zastavil.
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Tento odšťavňovač je určen
pouze k odšťavňování ovoce
a zeleniny. Správnou rychlost pro
odšťavňování vybraného ovoce
a zeleniny určíte podle průvodce
odšťavňováním. Nepoužívejte
žádné mražené ovoce ani zeleninu.
Nepoužívejte odšťavňovač bez
nádoby na dužinu a víka nádoby
připevněného k základně motoru.
Správné umístění naleznete
v montážním návodu.

Ujistěte se, že je povrch, na kterém
je spotřebič provozován, stabilní,
rovný, čistý a suchý.
Před odšťavňováním odstraňte
kůru ze všech citrusových plodů.
Neodšťavňujte peckoviny, dokud
neodstraníte obsažené pecky.
Před zapnutím motoru se vždy
ujistěte, že je kryt misky na dužninu
pevně upnutý na svém místě
(pomocí zajišťovací rukojeti).
Pokud je odšťavňovač v provozu,
neodpínejte svorky (zajišťovací
rukojeť ).
Při používání tohoto odšťavňovače
se ujistěte, že je kolem něj a pod ním
dostatečný prostor pro správnou
cirkulaci vzduchu.
Použití nástavců, které nejsou
doporučeny nebo prodávány
společností nutribullet®, může

dojít k požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo zranění. Tento
odšťavňovač je určen pouze pro
použití v domácnosti. Nepoužívejte
tento odšťavňovač k jinému než
určenému účelu. Nepoužívejte
v pohybujících se vozidlech nebo na
lodích. Nepoužívejte ve venkovním
prostředí. Při nesprávném použití
může dojít ke zranění.
Nebude-li po 10 minutách zvolena
žádná rychlost, jednotka se vypne.
Pokud se motor z jakéhokoliv důvodu
zastaví, odpojte napájecí základnu
a nechte ji alespoň 15 minut
vychladnout.
Pokud není spotřebič používán
a také před montáží nebo demontáží
dílů a před čištěním odšťavňovač
VYPNĚTE a odpojte ze zásuvky.
Zástrčku odpojíte tak, že ji uchopíte
a vytáhnete ze zásuvky. Nikdy
netahejte za napájecí kabel.
Nenechávejte napájecí kabel viset
přes okraj stolu nebo pracovní desky.
Zabraňte kontaktu napájecího
kabelu s horkými povrchy, například
sporákem, nebo jeho zamotání či
zauzlování.
Pravidelně kontrolujte napájecí
kabel, zástrčku a samotný
odšťavňovač, zda nejsou poškozeny.

Odšťavňovač nepoužívejte, pokud je
rotující sítko poškozené.
Odšťavňovač udržujte v čistotě. Další
informace naleznete v části Péče
a čištění.
VAROVÁNÍ!
Při běžném provozu může
docházet k vibracím.
Pokud dojde k extrémním vibracím,
přestaňte přístroj používat
a kontaktujte zákaznický servis.
Jakoukoliv jinou údržbu než
čištění by měl provádět
autorizovaný elektrikář.
Nepokoušejte se odšťavňovač
opravit nebo provádět servis,
obraťte se na zákaznický servis
a požádejte o pomoc na adrese
www.nutribullet.com

Tyto pokyny
uschovejte!
POUZE PRO
POUŽITÍ
V DOMÁCNOSTI

Z důvodu ochrany před požárem,
úrazem elektrickým proudem
a zraněním osob neponořujte
odšťavňovač, základnu motoru,
kabel ani zástrčku do vody nebo jiné
tekutiny.

5

Co je součástí dodávky

Průvodce montáží
pěchovač potravin

ZÁKLADNA MOTORU O VÝKONU 800 W
S UZAMYKATELNOU
RUKOJETÍ

KRYT NÁDOBKY NA
DUŽINU SE 76MM PODÁVACÍM ŽLABEM

PĚCHOVAČ POTRAVIN

76mm podávací
žlab
kryt nádoby
sítko z nerezové oceli
(uvnitř nádoby)

1,5 l NÁDOBA NA DUŽINU
S VÝLEVKOU ZABRAŇUJÍCÍ ODKAPÁVÁNÍ

NEREZOVÉ SÍTKO

800ML DŽBÁN NA DŽUS

1,5 l nádrž na dužinu
uzamykací rukojeť
výlevka zabraňující
odkapávání
víko džbánu na šťávu
dvourychlostní
ovládací kolečko

VÍKO DŽBÁNU NA ŠŤÁVU
S ODDĚLOVAČEM PĚNY

ČISTICÍ KARTÁČ

základna motoru
800ml džbán na
džus
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Montáž

1

3

8

Umístěte základnu motoru
na suchou a rovnou desku.
Zkontrolujte, zda je volič
nastaven na „OFF“ a přístroj je
odpojen od sítě.

Zarovnejte sítko podle spojky
pohonu motoru a zatlačte je
dolů, dokud nezacvakne na
místo. Se sítkem manipulujte
tak, že je uchopíte za horní
okraje, přičemž dávejte pozor,
abyste se nedotkli ostrých zubů
na základně sítka. Zajistěte,
aby sítko bylo správně usazeno
na místě a bezpečně uvnitř
zásobníku na dužinu.

2

4

Umístěte nádobu na dužinu na
horní stranu základny motoru.
Zarovnejte nádobu na dužinu
se základnou motoru tak,
aby byla výlevka zarovnána
s prohlubní na základně
motoru.

Umístěte kryt nádoby nad sítko
a nádobu na dužinu. Boční
„ucha“ na krytu nádoby by
měla být zarovnána s „uchy“ na
bocích nádoby na dužinu.

5

Zvedněte uzamykatelná
rukojeť a přesuňte ji do „uch“
po obou stranách nádoby na
dužinu. Uzamykatelná rukojeť
by měla být ve svislé poloze
a zajištěna na svém místě.

6

Zvedněte kryt výlevky
zabraňující odkapávání svisle
tak, aby již nezakrýval výlevku
na šťávu.

POZNÁMKA: Není-li uzamykatelná
rukojeť bezpečně nasazena,
odšťavňovač se nezapne.

7

Umístěte víko džbánu na šťávu
na horní stranu džbánu na
šťávu a otevřete uzamykací
západku víka.

8

Mírně nakloňte džbán na šťávu
a umístěte jej pod výlevku šťávy.
Vyrovnejte výlevku s otvorem ve
víku džbánu na šťávu a džbán
na šťávu vyrovnejte. Džbán se
dobře vejde do výlevky a drží
na místě.
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Pokyny k použití

1

10

Shromážděte všechny
požadované ingredience
a omyjte je. Připravte suroviny,
které chcete odšťavňovat:
nakrájejte je, zbavte slupky
nebo odstraňte kůru, stonky
nebo pecky.

2

Po úplném sestavení
odšťavňovače zapojte napájecí
kabel do zásuvky. Pomocí
dvourychlostního ovládacího
kolečka zvolte rychlost
a začněte odšťavňovat. Rychlost
můžete přepínat podle potřeby
v závislosti na typu produktu.
(Viz tabulka na straně 14
doporučené rychlosti pro různé
druhy produktů).

3

Zatímco motor běží, začněte
suroviny jemně navádět do
podávacího žlabu pomocí
pěchovače na potraviny.

4

Šťáva začne vytékat z výlevky
do džbánu na šťávu, zatímco
dužina se oddělí a uloží do
zásobníku na dužinu.

POZNÁMKA: Při tlačení potravin
dolů pomocí pěchovače potravin
nepracujte pod přílišnou sílou ani
příliš rychle, protože tak nebudete
moci získat maximální množství
šťávy.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte
ruce/prsty ani jiné nástroje
k pěchování potravin do sítka.
K pěchování ingrediencí je nutné
použít pouze pěchovač na
potraviny.
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Ovládací kolečko
DVOURYCHLOSTNÍ OVLÁDACÍ
KOLEČKO A NASTAVENÍ
ODŠŤAVŇOVÁNÍ
OFF
LOW

5

Když se zásobník na dužinu
zcela naplní, je třeba jej
před dalším odšťavňováním
vyprázdnit. Viz návod
k demontáži.

6

Vždy se ujistěte, že jste otočili
dvourychlostní ovládací
kolečko na OFF a počkejte,
než se sítko přestane otáčet.
Teprve poté odebertedžbán na
šťávu zpod výlevky. Po každém
použití odpojte přístroj ze
zásuvky.

HIGH

OFF
LOW

HIGH

7

NÍZKÉ OTÁČKY:
Toto je nejlepší nastavení pro
odšťavňování měkčího ovoce
a zeleniny.

OFF

Vyjměte džbán na šťávu zpod
výlevky. Můžete zavřít víko
džbánu na šťávu a v případě
potřeby šťávu uskladnit ve
džbánu na šťávu.
POZNÁMKA: K tomu je třeba džbán
na šťávu nejprve naklonit dopředu
pod mírným úhlem, aby se velký
otvor víka trochu oddělil od výlevky,
a poté můžete džbán vysunout.
Jedná se o opačný postup než při
montáži.

12

VYP:
Napájení je vypnuté (OFF),
odšťavňovač není v provozu.

8

Okamžitě přesuňte kryt výlevky
zabraňující odkapávání
směrem dolů přes výlevku,
aby zbytky neodkapávaly na
spotřebič ani na povrch po
odšťavňovačem.

LOW

HIGH

VYSOKÉ OTÁČKY:
Toto je nejlepší nastavení pro tvrdší
plodiny, jako je mrkev a řepa.

TIP: Doporučujeme použít levou
ruku k vytažení džbánu na šťávu
a pravou rukou otočit kryt výlevky
zabraňující odkapávání dolů přes
výlevku.
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Tipy pro odšťavňování
PRŮVODCE VÝBĚREM RYCHLOSTI ODŠŤAVŇOVÁNÍ
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INGREDIENCE

RYCHLOST

ROČNÍ OBDOBÍ

VITAMÍNY/ŽIVINY

Jablka

Vysoká

Po celý rok

Zdroj kvercetinu

Řepa

Vysoká

Léto/podzim/zima

vynikající zdroj kyseliny listové

Borůvky

Vysoká

Léto

dobrý zdroj vitaminu C

Brokolice

Vysoká

Podzim/jaro

vysoký obsah vitaminu C, vysoký obsah kyseliny listové, dobrý zdroj draslíku

Růžičková kapusta

Vysoká

Podzim/zima

vysoký obsah vitaminu C, dobrý zdroj kyseliny listové

Zelí

Nízká

Podzim/zima/jaro

vysoký obsah vitaminu C

Mrkev

Vysoká

Po celý rok

vynikající zdroj vitaminu A, dobrý zdroj vitaminu C

Květák

Vysoká

Podzim

vysoký obsah vitaminu C, dobrý zdroj kyseliny listové

Celer

Vysoká

Po celý rok

dobrý zdroj vitaminu C, dobrý zdroj vitaminu A

Okurka

Nízká

Léto

dobrý zdroj vitaminu C

Fenykl

Vysoká

Po celý rok

dobrý zdroj vitaminu C a draslíku

Zázvor

Vysoká

Podzim

obsahuje vitamin C, hořčík a draslík.

Hrozny

Nízká

Podzim

dobrý zdroj vitaminu K

Grapefruit

Nízká

Zima

vysoký obsah vitaminu A, vysoký obsah vitaminu C

Kapusta

Vysoká

Podzim/zima/jaro

vynikající zdroj vitaminu A a C, dobrý zdroj vápníku a draslíku.

Kiwi

Nízká

Podzim/zima/jaro

vysoký obsah vitaminu C, dobrý zdroj draslíku a vitaminu E

Citron

Nízká

Po celý rok

vysoký obsah vitaminu C

Limetka

Nízká

Po celý rok

vysoký obsah vitaminu C

Melouny (všechny)

Nízká

Léto

vysoký obsah vitaminu A, vysoký obsah vitaminu C

Pomeranč

Vysoká

Zima

vysoký obsah vitaminu C

Broskve

Nízká

Léto

dobrý zdroj vitaminu C

Hrušky

Vysoká

Podzim/zima

dobrý zdroj vitaminu C

Ananas

Vysoká

Podzim/zima/jaro

vysoký obsah vitaminu C

Švestky

Vysoká

Léto

dobrý zdroj vitaminu C

Maliny

Nízká

Léto/podzim

vysoký obsah vitaminu C

Špenát

Nízká

Podzim/jaro

vysoký obsah vitaminu A, vitaminu C, železa a kyseliny listové, dobrý zdroj
hořčíku

Sladké brambory
(syrové)

Vysoká

Podzim/zima

dobrý zdroj draslíku, vysoký obsah vitamínu A a vitamínu C

Rajčata

Nízká

Léto

vysoký obsah vitaminu A, vysoký obsah vitaminu C, dobrý zdroj draslíku
15

SPRÁVNÁ PŘÍPRAVA PRODUKTŮ

Podávací skluz

KONZUMACE ŠŤÁVY A DUŽINY

NEVHODNÉ POTRAVINY

Ovoce a zeleninu před vložením
do odšťavňovače připravte:

• Nikdy nesahejte rukama ani prsty
do podávacího žlabu, pokud je
připojen ke spotřebiči.

Místo kompostování nebo
vyhazování dužiny zbylé
po odšťavňování ji můžete
zkonzumovat. Podívejte se na
našeho Průvodce recepty, v němž
najdete několik zábavných tipů,
jak s dužinou naložit. Podle těchto
kreativních nápadů si můžete
dužinu chutně (a zdravě) vychutnat
na několik způsobů.

Potraviny, které by se v tomto
odšťavňovači neměly NIKDY
zpracovávat:

• Produkty řádně očistěte
(opláchněte vlažnou vodou,
mycím prostředkem na produkty
nebo vodou s jablečným octem).
• Podle potřeby oloupejte nebo
odstraňte slupku a nakrájejte
potraviny na správnou velikost –
malé kousky, aby se snadno vešly
do podávacího žlabu, aniž byste
je museli pěchovat dolů pomocí
pěchovače potravin.
• Před odšťavňováním odstraňte
kůru ze všech citrusových plodů.
• Před odšťavňováním odstraňte
z peckovin velké pecky a semena.

• Odšťavňovač vždy spusťte před
vložením potravin do vstupního
žlabu. Odšťavňovač musí být
v provozu, když do něj vkládáte
ingredience.
• Podávací žlab nepřetěžujte.
Ingredience je třeba přidávat
postupně, takovým tempem, které
odšťavňovač zvládne.
• K pěchování potravin do
podávacího žlabu používejte
pouze dodávaný pěchovač na
potraviny. Nikdy nepoužívejte
prsty, nástroje ani jiné přístroje.
• Nikdy nepoužívejte nadměrnou
sílu k pěchování ingrediencí do
podávacího žlabu.
• Při odšťavňování se před dalším
přidáním dalších potravin ujistěte,
že všechny produkty prošly
podávacím žlabem a do sítka.

• Ať už dáváte přednost sladkému
nebo slanému, z dužiny můžete
vytvořit skvělé pochoutky!
• Pro dosažení co nejlepší chuti
spotřebujte čerstvou šťávu
a dužinu do 48 hodin po
odšťavnění.

• Potraviny neobsahují šťávu
k extrakci (například banány
nebo avokádo).
• Mražené ovoce nebo zelenina.
• Peckoviny s velkými jádry
nebo neodstraněnými semeny.
Peckoviny lze použít pouze tehdy,
pokud byla odstraněna semena
nebo pecky.
PŘEHŘÁTÍ

• Při přehřátí motoru se
odšťavňovač vypne.
• Pokud odšťavňovač přestane
fungovat, vytáhněte jej ze
zásuvky a před dalším použitím
jej nechte alespoň patnáct minut
vychladnout.

• Pokud v podavači uvíznou nějaké
potraviny, použijte pěchovač na
potraviny k jejich přesunutí do
žlabu a do sítka.
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Demontáž

1

3
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Ujistěte se, že je spotřebič
vypnutý, v poloze „OFF“ (VYP)
a že je odpojen od sítě.

Odemkněte uzamykatelnou
rukojeť z krytu nádoby
vytažením rukojeti směrem
dozadu z „uch“ po obou
stranách krytu nádoby.
Posuňte rukojeť dolů.

2

4

Vyjměte džbán zpod výlevky.
Abyste zabránili odkapávání,
použijte výlevku zabraňující
odkapávání a zavřete víko
výlevky na šťávu.

Sejměte nádobu na dužinu ze
základny motoru tahem nahoru.
Ponechte kryt nádoby a sítko
na místě a odneste ji přímo do
dřezu.

5

7

Vyjměte pěchovač na
potraviny zvednutím
z podávacího žlabu.

Opatrně svisle zvedněte sítko
ze středu nádoby na dužinu.
Vyčistěte sítko (viz pokyny
k péči).

6

8

Vertikálně zvedněte kryt nádoby
z nádoby na dužinu a vyjměte
dužinu z vnitřní strany krytu.
Můžete použít plochý konec
čisticího kartáče a seškrábat
dužinu z víka.

Vyprázdněte nádobu na dužinu.
Použijte plochý konec čisticího
kartáče a snadno jím vyškrabte dužinu, kterou odložte pro
další použití v jiných receptech
nebo pro kompostování. Dužinu
můžete také vysypat do odpadkového koše nebo na kompost.
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Péče a údržba

Skladování šťávy
a spotřebiče

Před prvním použitím a po
každém použití dodržujte níže
uvedené pokyny k čištění.

Součástí odšťavňovače Juicer Pro je skvělé příslušenství pro skladování:
džbán na šťávu, dvě lahve na skladování šťávy a dva zásobníky do
mrazničky.

Čištění odšťavňovače nutribullet
Juicer Pro™ je snadné a rychlé.
Všechny součásti s výjimkou
pěchovače potravin a motorové
základny lze mýt v myčce na
nádobí. Přečtěte si několik tipů
a osvědčených postupů pro
čištění.

1

2
3

Vždy se ujistěte, že je základna
motoru odpojena od sítě, než
začnete s montáží, demontáží,
čištěním nebo skladováním
jednotky.

5

Po vyprázdnění zásobníku na
dužinu opláchněte všechny
součásti pod tekoucí vodou.
Pomocí čisticího kartáče
vyčistěte sítko pod tekoucí
vodou. Vždy řádně vyčistěte
sítka při každém odšťavňování,
protože minerály z ovoce
a zeleniny se mohou
nahromadit v sítku, a bránit tak
maximální extrakci šťávy.
VAROVÁNÍ: Při čištění sítka
postupujte vždy opatrně, protože
obsahuje ostré zuby na noži na
ploché části disku.
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4

TIP: Vždy sítko vyčistěte co nejdříve
po odšťavnění pomocí čisticího
kartáče. Necháte-li dužinu odstát,
zaschne na sítku a ucpané otvory
se budou hůře čistit. Pokud se
tak stane, nechte sítko 30 minut
namočené v horké vodě.

Všechny součásti odšťavňovače
Juicer Pro lze s výjimkou
základny motoru mýt v myčce
nádobí. Můžete je také umýt
v ruce teplou mýdlovou vodou.

Díky příslušenství pro skladování
máte na výběr tři možnosti
skladování šťávy:

1

TIP: K čištění odšťavňovače
nepoužívejte cyklus Sterilizace
v myčce na nádobí, protože by
mohlo dojít k deformaci součástí.

Základnu motoru otřete čistým
vlhkým hadříkem.

2

VAROVÁNÍ: Nikdy neponořujte
základnu motoru do vody ani jiné
tekutiny.

Pokyny k čištění příslušenství
pro skladování odšťavňovače
nutribullet Juicer Pro™:
•

Skleněné skladovací láhve
a víka lze mýt v myčce nádobí.

•

Zásobníky do mrazničky a víka
lze mýt v myčce nádobí.

3

VE DŽBÁNU:
Džbán na šťávu pojme až
800 ml. Džbán skladujete
v chladničce ve vzpřímené
poloze, s těsně uzavřeným
víkem, zavřeným uzávěrem
a bez jakýchkoliv předmětů na
víku.
V LAHVÍCH:
V každé skladovací lahvi
můžete uložit až 350 ml šťávy,
abyste si ji mohli vychutnat
později – doma nebo na
cestách. Lahve naplňte tak, aby
nahoře zůstalo asi 0,6 cm místa
a v láhvi bylo dost vzduchu.

použít k přípravě mražených
džusů (inspirativní recepty na
mražené džusy, které můžete
přidat do svých oblíbených
nápojů nebo je pít samostatně,
najdete v našem Průvodci
recepty).
Pro dosažení co nejlepší chuti
spotřebujte čerstvou šťávu
a dužinu do 48 hodin po
odšťavnění.
Při skladování v chladničce
nepokládejte na víko džbánu
žádné předměty.
Zbývající části spotřebiče uložte
na bezpečné místo, kde se
nepoškodí a nezpůsobí zranění,
protože některé části jsou ostré!

V LAHVÍCH:
Každý zásobník do mrazničky
pojme celkem 470 ml: jeden
zásobník má osm jamek po
60 ml, druhý zásobník má čtyři
jamky po 120 ml. Jsou skvělým
způsobem uchovávání šťávy
na delší dobu – kdykoliv ji
pak můžete rozmrazit, abyste
si dopřáli plnou porci k pití.
Nebo můžete zásobníky
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Průvodce řešením problémů
1

PROBLÉM: Tlačítko napájení
třikrát blikne a pak zůstane
svítit, když zvolím rychlost.

3

ŘEŠENÍ: To znamená, že
spotřebič není správně
sestaven. Zajistěte, aby
nádoba na dužinu byla
správně usazena na horní
straně základny motorua
uzamykatelná rukojeť byla
uzamčena na místě.

2

PROBLÉM: Odšťavňovač se
zastavil uprostřed odšťavňování
a bliklo tlačítko napájení.

PROBLÉM: Odšťavňovač se
zastavil uprostřed odšťavňování
a tlačítko napájení zůstalo
rozsvícené.
ŘEŠENÍ: Překročili jste 10 minut
nepřetržitého provozu. Před
dalším používáním odpojte
odšťavňovač ze zásuvky
a nechte spotřebič 15 minut
vypnutý.

4

ŘEŠENÍ: Zajistěte, aby byla
uzamykatelná rukojeť
bezpečně zajištěna na svém
místě.

PROBLÉM: Odšťavňovač
přestal pracovat a všechny
kontrolky třikrát zablikaly.
ŘEŠENÍ: Odšťavňovač
se přehřál. Před dalším
používáním odpojte spotřebič
ze zásuvky a nechte jej 15 minut
vychladnout.

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