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

ΑΤΟΜΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αυτό το σύστημα αποχυμωτή έχει
κοφτερές λεπίδες και κινούμενα
μέρη, και ΔΕΝ προορίζεται για
χρήση από παιδιά τα οποία δεν
έχουν την πείρα και τη γνώση για
την ασφαλή λειτουργία του. Για
τη σωστή χρήση και την ασφαλή
λειτουργία του από παιδιά
απαιτείται επίβλεψη και σχολαστική
καθοδήγηση.
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. Για να εξαλειφθεί
ο κίνδυνος πνιγμού σε μικρά
παιδιά, αφαιρέστε και απορρίψτε
με ασφάλεια το προστατευτικό
κάλυμμα που είναι προσαρμοσμένο
στο βύσμα τροφοδοσίας του
αποχυμωτή.
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.
Διατηρείτε χέρια, δάχτυλα, μαλλιά,
ρούχα, καθώς και σπάτουλες και
άλλα μαχαιροπίρουνα, μακριά από
τη συσκευή κατά τη λειτουργία.

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το nutribullet Juicer™.
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Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται
να χρησιμοποιείται από άτομα

(συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με μειωμένες φυσικές,
αντιληπτικές ή διανοητικές
ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και
γνώσεις, εκτός εάν επιτηρούνται ή
έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση
της συσκευής από το άτομο το
οποίο είναι υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΚΟΦΤΕΡΑ! ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ!
Μην αγγίζετε τις μικρές λεπίδες/τα
μικρά δόντια κοπής στον πυθμένα/
στη βάση του φίλτρου. Κρατήστε
τα δάχτυλά σας μακριά από
την κοφτερή λεπίδα στο στόμιο
τροφοδοσίας.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.
Τα σκληρά φρούτα και λαχανικά
επιβαρύνουν επιπλέον το μοτέρ εάν
επιλέξετε χαμηλή ταχύτητα.
Αν υπάρχει διαρροή κάτω ή γύρω
από, ή πάνω στον αποχυμωτή,
αποσυνδέστε τη μονάδα από την
παροχή ρεύματος. Καθαρίστε με
ένα πανί και αφήστε τη μονάδα
να στεγνώσει εντελώς πριν από τη
λειτουργία.
Μην ωθείτε τις τροφές στο στόμιο
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τροφοδοσίας με τα δάχτυλά σας ή με
μαχαιροπίρουνα. Χρησιμοποιείτε μόνο
τον ωθητήρα τροφών που παρέχεται.
Μην βάζετε τα χέρια ή τα δάχτυλά
σας στο στόμιο τροφοδοσίας όταν
είναι τοποθετημένο στον αποχυμωτή.
Αν οι τροφές φρακάρουν στο στόμιο
τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε τον
ωθητήρα τροφών που παρέχεται
ή ένα άλλο κομμάτι φρούτου ή
λαχανικού για να ωθήσετε προς τα
κάτω. Απενεργοποιήστε το μοτέρ και
βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα
μέρη έχουν σταματήσει, πριν
αποσυναρμολογήσετε τον αποχυμωτή
για να αφαιρέσετε τον υπολειπόμενο
πολτό.

απενεργοποιημένος (OFF) μετά
από κάθε χρήση. Πριν από την
αποσυναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι
έχει σταματήσει η περιστροφή του
φίλτρου και έχει σταματήσει εντελώς
το μοτέρ.

Μην λειτουργείτε αυτή ή άλλη
συσκευή εάν το καλώδιο ή το
βύσμα έχουν υποστεί ζημιά ή σε
περίπτωση βλάβης της συσκευής ή
εάν η συσκευή έχει υποστεί πτώση
ή ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. 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.

Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή
χωρίς να είναι προσαρτημένα στη
βάση μοτέρ το δοχείο πολτού και το
καπάκι του δοχείου. Βλ. τις οδηγίες
συναρμολόγησης για τη σωστή
τοποθέτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή κινδύνου
λόγω ακούσιας επαναρρύθμισης
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.

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια
στην οποία είναι τοποθετημένη η
συσκευή κατά τη λειτουργία της
είναι σταθερή, επίπεδη, καθαρή και
στεγνή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
αν το περιστρεφόμενο φίλτρο ή το
προστατευτικό κάλυμμα έχουν υποστεί
ζημιά ή αν υπάρχουν εμφανείς
ρωγμές.
Να διασφαλίζετε πάντα
ότι ο αποχυμωτής είναι
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αυτός ο αποχυμωτής έχει σχεδιαστεί
αποκλειστικά για το στύψιμο
φρούτων και λαχανικών. Ανατρέξτε
στον οδηγό στυψίματος για να
προσδιορίσετε τη σωστή ταχύτητα
για τα φρούτα και λαχανικά που
έχετε επιλέξει για στύψιμο. Μην
χρησιμοποιείτε κατεψυγμένα φρούτα
ή λαχανικά.

Αφαιρέστε και απορρίψτε με
ασφάλεια τα υλικά συσκευασίας
και τις διαφημιστικές ετικέτες, πριν
χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά
τον αποχυμωτή.

Πριν από το στύψιμο αφαιρείτε τη
φλούδα από τα εσπεριδοειδή.
Μην στύβετε πυρηνόκαρπα φρούτα
αν δεν έχετε αφαιρέσει τους πυρήνες
και τα κουκούτσια.
Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το
καπάκι του δοχείου πολτού είναι
τοποθετημένο με ασφάλεια στη
θέση του (με τη λαβή ασφάλισης)
πριν ενεργοποιήσετε το μοτέρ. Μην
απασφαλίζετε τους σφιγκτήρες

(λαβή ασφάλισης) ενώ λειτουργεί ο
αποχυμωτής.
Όταν χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή
βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός
ελεύθερος χώρος αερισμού γύρω
και κάτω από τον αποχυμωτή για
ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.
Η χρήση εξαρτημάτων τα οποία δεν
συνιστώνται ή πωλούνται από την
nutribullet® ενδέχεται να προκαλέσουν
πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή
τραυματισμό. Ο αποχυμωτής αυτός
προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον
αποχυμωτή για οτιδήποτε άλλο εκτός
της προοριζόμενης χρήσης του. Μην
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε
κινούμενα οχήματα ή σκάφη. Μην το
χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο. Η
εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει
σε τραυματισμό.
Αν μετά από 10 λεπτά δεν
επιλεχθεί ταχύτητα, η μονάδα θα
απενεργοποιηθεί.
Αν για κάποιο λόγο διακοπεί η
λειτουργία του μοτέρ, αποσυνδέστε τη
βάση τροφοδοσίας και αφήστε τη να
κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά.
Απενεργοποιήστε (OFF) τον
αποχυμωτή, κατόπιν αποσυνδέστε από
την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείται,
πριν τη συναρμολόγηση ή την
αποσυναρμολόγηση μερών και πριν
από τον καθαρισμό. Για αποσύνδεση
από την πρίζα, πιάστε το βύσμα και
τραβήξτε. Μην τραβάτε ποτέ από το
καλώδιο ρεύματος.
Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος
να κρέμεται από το άκρο τραπεζιού ή
πάγκου.
Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να
ακουμπά σε ζεστές επιφάνειες, όπως
εστίες κουζίνας, και μην το αφήνετε να
μπερδεύεται ή να κάνει κόμπους.

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο
ρεύματος, το βύσμα και τον ίδιο τον
αποχυμωτή για τυχόν ζημιές.
Για προστασία από πυρκαγιά,
ηλεκτροπληξία και τραυματισμό
ατόμων, μην βυθίζετε τον αποχυμωτή,
τη βάση μοτέρ, το καλώδιο ή το βύσμα
σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή
αν το περιστρεφόμενο φίλτρο έχει
υποστεί ζημιά.
Διατηρείτε τον αποχυμωτή καθαρό.
Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα φροντίδας
και καθαρισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κατά την κανονική λειτουργία μπορεί
να προκύψει δόνηση.
Σε περίπτωση υπερβολικής
δόνησης, διακόψτε τη χρήση
και επικοινωνήστε με το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών.
Οποιαδήποτε άλλη εργασία
συντήρησης πέραν του καθαρισμού
θα πρέπει να εκτελείται από
εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε
ή να εκτελέσετε εργασίες σέρβις
στον αποχυμωτή· για βοήθεια
επικοινωνήστε με το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών στη
διεύθυνση www.nutribullet.com

 υλάξτε
Φ
αυτές τις
οδηγίες!
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ
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Τι περιλαμβάνεται

Οδηγός συναρμολόγησης
ωθητήρας τροφών

ΒΑΣΉ ΜΟΤΕΡ 800 WATT
ΜΕ ΛΑΒΉ ΑΣΦΑΛΙΣΉΣ

ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ
ΠΟΛΤΟΥ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 76 MM

ΩΘΉΤΉΡΑΣ ΤΡΟΦΩΝ

στόμιο τροφοδοσίας
76 mm
καπάκι δοχείου
φίλτρο από ανοξείδωτο
ατσάλι (εσωτερικό
δοχείου)

ΔΟΧΕΙΟ ΠΟΛΤΟΥ 1,5 L
ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΦΥΓΉΣ
ΣΤΑΞΙΜΑΤΟΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

ΚΑΝΑΤΑ ΧΥΜΟΥ 800 ML

δοχείο πολτού 1,5 L
λαβή ασφάλισης
στόμιο αποφυγής
σταξίματος
καπάκι κανάτας χυμού
διακόπτης ελέγχου
δύο ταχυτήτων

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΝΑΤΑΣ ΧΥΜΟΥ
ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΉ ΑΦΡΟΥ

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

βάση μοτέρ
κανάτα χυμού
800 ml
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Συναρμολόγηση

1

Τοποθετήστε τη βάση μοτέρ σε
στεγνό, επίπεδο πάγκο. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης είναι στη θέση
«OFF» και η μονάδα δεν είναι
συνδεδεμένη στην πρίζα.

2

Τοποθετήστε το δοχείο
πολτού πάνω στη βάση μοτέρ.
Ευθυγραμμίστε το δοχείο πολτού με
τη βάση μοτέρ, έτσι ώστε το στόμιο
να είναι ευθυγραμμισμένο με την
κοίλη πλευρά της βάσης μοτέρ.

5

Ανασηκώστε τη λαβή ασφάλισης
και μετακινήστε την στα «αυτιά»
σε κάθε πλευρά του καπακιού του
δοχείου. Η λαβή ασφάλισης θα
πρέπει να είναι σε κάθετη θέση και
ασφαλισμένη στη θέση της.

6

Γυρίστε το στόμιο αποφυγής
σταξίματος κάθετα προς τα πάνω,
έτσι ώστε να μην καλύπτει πλέον το
στόμιο σερβιρίσματος.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ: αν η λαβή ασφάλισης
δεν είναι τοποθετημένη με ασφάλεια
στη θέση της, ο αποχυμωτής δεν θα
ενεργοποιηθεί.

3

8

Ευθυγραμμίστε το φίλτρο με τη
σύζευξη κινητήρα και ωθήστε προς
τα κάτω έως ότου εφαρμόσει με κλικ
στη θέση του. Πιάστε το φίλτρο από
τα άνω άκρα, προσέχοντας να μην
αγγίξετε το αιχμηρό δόντι στη βάση
του φίλτρου. Βεβαιωθείτε ότι το
φίλτρο εδράζει σωστά στη θέση του
και με ασφάλεια στο εσωτερικό του
δοχείου πολτού.

4

Τοποθετήστε το καπάκι δοχείου
πάνω στο φίλτρο και το δοχείο
πολτού. Τα πλευρικά «αυτιά» στο
καπάκι δοχείου θα πρέπει να είναι
ευθυγραμμισμένα με τα «αυτιά» στα
πλαϊνά του δοχείου πολτού.

7

Τοποθετήστε το καπάκι της
κανάτας χυμού στο πάνω μέρος
της κανάτας χυμού και ανοίξτε το
μάνταλο του καπακιού ασφάλισης.

8

Γείρετε υπό γωνία την κανάτα
χυμού και τοποθετήστε την κάτω
από το στόμιο σερβιρίσματος.
Ευθυγραμμίστε το στόμιο με την
οπή στο καπάκι κανάτας χυμού
και ισιώστε την κανάτα χυμού. Θα
εφαρμόσει σφιχτά στο στόμιο ώστε
να το κρατήσει στη θέση του.
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Οδηγίες χρήσης

1

10

Συλλέξτε και πλύνετε όλα τα
συστατικά που επιθυμείτε.
Προετοιμάστε τα συστατικά που
θα στύψετε· κόψτε, ξεφλουδίστε ή
αφαιρέστε τον φλοιό, τα κοτσάνια
και τα κουκούτσια.

2

Αφού έχετε συναρμολογήσει
πλήρως τον αποχυμωτή, συνδέστε
το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα.
Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη
ελέγχου δύο ταχυτήτων για να
επιλέξετε μια ταχύτητα και να
ξεκινήσετε το στύψιμο. Μπορείτε
να εναλλάσσετε ταχύτητες όπως
επιθυμείτε, ανάλογα με το τι θέλετε
να παρασκευάσετε. (Ανατρέξτε
στο διάγραμμα στη σελίδα 14 για
τις συνιστώμενες ταχύτητες για
διαφορετικά είδη φρούτων και
λαχανικών).

3

Ενώ το μοτέρ είναι σε λειτουργία,
ξεκινήστε να τροφοδοτείτε ήπια τα
συστατικά στο στόμιο τροφοδοσίας
χρησιμοποιώντας τον ωθητήρα
τροφών.

4

Ο χυμός θα αρχίσει να ρέει από
το στόμιο και στην κανάτα χυμού,
ενώ ο πολτός θα διαχωριστεί και θα
φυλαχτεί στο δοχείο πολτού.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ: Μην ασκείτε
υπερβολική δύναμη και μην
ρυθμίζετε σε μεγάλη ταχύτητα όταν
ωθείτε τις τροφές προς τα κάτω με
τον ωθητήρα τροφών, καθώς δεν
θα επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση
χυμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ: Μην
χρησιμοποιείτε ποτέ τα χέρια/
δάχτυλά σας ή άλλα εργαλεία για
να ωθήσετε τις τροφές στο στόμιο
τροφοδοσίας προς το φίλτρο. Για
την ώθηση των συστατικών προς τα
κάτω θα πρέπει να χρησιμοποιείτε
μόνο τον ωθητήρα τροφών.
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Διακόπτης ελέγχου
ΔΙΑΚΟΠΤΉΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΥΟ
ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
OFF

5

Όταν το δοχείο πολτού είναι
εντελώς γεμάτο, πρέπει να
το αδειάσετε πριν συνεχίσετε
το στύψιμο. Βλ. οδηγίες
αποσυναρμολόγησης.

6

LOW

Να βεβαιώνεστε πάντα ότι έχετε
γυρίσει τον διακόπτη ελέγχου
δύο ταχυτήτων στη θέση «OFF»
και να περιμένετε να σταματήσει
το φίλτρο να περιστρέφεται πριν
αφαιρέσετε την κανάτα χυμού
η οποία βρίσκεται κάτω από το
στόμιο. Αποσυνδέετε τη μονάδα από
την πρίζα μετά από κάθε χρήση.

HIGH

OFF:
Διακόπτεται η παροχή ισχύος (OFF),
ο αποχυμωτής δεν λειτουργεί.

OFF
LOW

LOW (ΧΑΜΉΛΉ):
Η βέλτιστη ρύθμιση για το στύψιμο
πιο μαλακών φρούτων και λαχανικών.

HIGH

7

Αφαιρέστε την κανάτα χυμού
η οποία βρίσκεται κάτω από το
στόμιο. Μπορείτε να κλείσετε το
καπάκι της κανάτας χυμού και να
φυλάξετε τον χυμό στην κανάτα
χυμού εάν το επιθυμείτε.
ΣΉΜΕΙΩΣΉ: Για να το κάνετε
αυτό, πρέπει αρχικά να γείρετε την
κανάτα χυμού προς τα εμπρός υπό
ελαφριά γωνία, έτσι ώστε η μεγάλη
οπή του καπακιού να διαχωριστεί
κατά κάποιον τρόπο από το στόμιο,
κατόπιν μπορείτε να σύρετε προς τα
έξω την κανάτα. Αυτή η κίνηση είναι
η αντίστροφη από αυτήν που κάνατε
κατά τη συναρμολόγηση.

12

8

OFF

Μετακινήστε αμέσως το
κάλυμμα του στομίου αποφυγής
σταξίματος προς τα κάτω, πάνω
στο στόμιο, για να αποφύγετε το
στάξιμο υπολειμμάτων πάνω στη
μονάδα ή στην επιφάνεια κάτω από
τον αποχυμωτή.

LOW

HIGH

HIGH (ΥΨΉΛΉ):
Η βέλτιστη ρύθμιση για πιο σκληρά
συστατικά όπως καρότα και
παντζάρια.

ΣΥΜΒΟΥΛΉ: Σας συνιστούμε να
απομακρύνετε την κανάτα χυμού με
το αριστερό σας χέρι, ενώ με το δεξί
γυρίζετε το κάλυμμα του στομίου
αποφυγής σταξίματος προς τα κάτω
και πάνω στο άνοιγμα του στομίου.
13

Συμβουλές στυψίματος
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ

14

ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΤΑΧΎΤΗΤΕΣ

ΕΠΟΧΈΣ

ΒΙΤΑΜΊΝΕΣ / ΘΡΕΠΤΙΚΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

Μήλο

Υψηλή

Όλο τον χρόνο

πηγή βαλανοκετόνης

Παντζάρια

Υψηλή

Καλοκαίρι / Φθινόπωρο / Χειμώνας

εξαιρετική πηγή φολικού οξέος

Μύρτιλο

Υψηλή

Καλοκαίρι

καλή πηγή βιταμίνης C

Μπρόκολο

Υψηλή

Φθινόπωρο / Άνοιξη

υψηλή περιεκτικότητα βιταμίνης C, φολικού οξέος, καλή πηγή καλίου

Λαχανάκια Βρυξελλών

Υψηλή

Φθινόπωρο / Χειμώνας

υψηλή περιεκτικότητα βιταμίνης C, καλή πηγή φολικού οξέος

Λάχανο

Χαμηλή

Φθινόπωρο / Χειμώνας / Άνοιξη

υψηλή περιεκτικότητα βιταμίνης C

Καρότα

Υψηλή

Όλο τον χρόνο

εξαιρετική πηγή βιταμίνης A, καλή πηγή βιταμίνης C

Κουνουπίδι

Υψηλή

Φθινόπωρο

υψηλή περιεκτικότητα βιταμίνης C, καλή πηγή φολικού οξέος

Σέλινο

Υψηλή

Όλο τον χρόνο

καλή πηγή βιταμίνης C, καλή πηγή βιταμίνης Α

Αγγούρι

Χαμηλή

Καλοκαίρι

καλή πηγή βιταμίνης C

Μάραθο

Υψηλή

Όλο τον χρόνο

καλή πηγή βιταμίνης C και καλίου

Πιπερόριζα (τζίντζερ)

Υψηλή

Φθινόπωρο

περιέχει βιταμίνη C, μαγνήσιο και κάλιο

Σταφύλια

Χαμηλή

Φθινόπωρο

καλή πηγή βιταμίνης Κ

Γκρέιπφρουτ

Χαμηλή

Χειμώνας

υψηλή περιεκτικότητα βιταμίνης A και βιταμίνης C

Λαχανίδα (κέιλ)

Υψηλή

Φθινόπωρο / Χειμώνας / Άνοιξη

εξαιρετική πηγή βιταμίνης A και βιταμίνης C, καλή πηγή ασβεστίου και καλίου

Ακτινίδιο

Χαμηλή

Φθινόπωρο / Χειμώνας / Άνοιξη

υψηλή περιεκτικότητα βιταμίνης C, καλή πηγή καλίου και βιταμίνης Ε

Λεμόνι

Χαμηλή

Όλο τον χρόνο

υψηλή περιεκτικότητα βιταμίνης C

Μοσχολέμονο (λάιμ)

Χαμηλή

Όλο τον χρόνο

υψηλή περιεκτικότητα βιταμίνης C

Πεπόνια (όλα)

Χαμηλή

Καλοκαίρι

υψηλή περιεκτικότητα βιταμίνης A και βιταμίνης C

Πορτοκάλι

Υψηλή

Χειμώνας

υψηλή περιεκτικότητα βιταμίνης C

Ροδάκινα

Χαμηλή

Καλοκαίρι

καλή πηγή βιταμίνης C

Αχλάδια

Υψηλή

Φθινόπωρο / Χειμώνας

καλή πηγή βιταμίνης C

Ανανάς

Υψηλή

Φθινόπωρο / Χειμώνας / Άνοιξη

υψηλή περιεκτικότητα βιταμίνης C

Δαμάσκηνα

Υψηλή

Καλοκαίρι

καλή πηγή βιταμίνης C

Σμέουρα

Χαμηλή

Καλοκαίρι / Φθινόπωρο

υψηλή περιεκτικότητα βιταμίνης C

Σπανάκι

Χαμηλή

Φθινόπωρο / Άνοιξη

υψηλή περιεκτικότητα βιταμίνης Α, βιταμίνης C, σιδήρου και φολικού οξέος,
καλή πηγή μαγνησίου

Γλυκοπατάτα (ωμή)

Υψηλή

Φθινόπωρο / Χειμώνας

καλή πηγή καλίου, υψηλή περιεκτικότητα βιταμίνης A και βιταμίνης C

Ντομάτες

Χαμηλή

Καλοκαίρι

υψηλή περιεκτικότητα βιταμίνης Α και βιταμίνης C, καλή πηγή καλίου
15

ΣΤΟΜΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΧΥΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ

Προετοιμάστε τα φρούτα και τα
λαχανικά πριν τα εισάγετε στον
αποχυμωτή:

• Μην βάζετε ποτέ τα χέρια ή
τα δάχτυλά σας στο στόμιο
τροφοδοσίας όταν είναι
τοποθετημένο στη συσκευή.

Τροφές που δεν θα πρέπει ΠΟΤΕ να
χρησιμοποιούνται στον αποχυμωτή:

• Καθαρίστε καλά τα φρούτα και
τα λαχανικά (ξεπλύνετε με χλιαρό
νερό, πλύνετε τα φρούτα και τα
λαχανικά με νερό ή με νερό και
μηλόξιδο).

• Να θέτετε πάντα σε λειτουργία τον
αποχυμωτή πριν εισάγετε τροφές
στο στόμιο τροφοδοσίας. Ο
αποχυμωτής πρέπει να λειτουργεί
όταν εισέρχονται σε αυτόν τροφές.

• Ξεφλουδίστε ή αφαιρέστε τον
φλοιό, όπως απαιτείται, και κόψτε
τις τροφές στο σωστό μέγεθος –
αρκετά μικρό ώστε να χωράει στο
στόμιο τροφοδοσίας, χωρίς να
χρειάζεται να ωθείτε τα κομμάτια
προς τα κάτω με τον ωθητήρα
τροφών.

• Μην υπερφορτώνετε το στόμιο
τροφοδοσίας. Οι τροφές πρέπει να
προστίθενται σταδιακά, σε ρυθμό
κατάλληλο για τον αποχυμωτή.

Αντί να κομποστοποιήσετε ή να
πετάξετε τον πολτό που απέμεινε
μετά το στύψιμο, μπορείτε να
επιλέξετε να τον καταναλώσετε. Βλ.
τον οδηγό συνταγών μας για μερικές
διασκεδαστικές συμβουλές σχετικά με
το τι να κάνετε τον πολτό. Με αυτές
τις δημιουργικές ιδέες, μπορείτε να
απολαύσετε τον πολτό με διάφορους
γευστικούς (και υγιεινούς) τρόπους.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

• Πριν από το στύψιμο αφαιρείτε τη
φλούδα από τα εσπεριδοειδή.
• Πριν από το στύψιμο αφαιρείτε
τα μεγάλα κουκούτσια και τους
σπόρους από τα πυρηνόκαρπα.

• Χρησιμοποιείτε μόνο τον
παρεχόμενο ωθητήρα τροφών
για να ωθήσετε τις τροφές μέσα
στο στόμιο τροφοδοσίας. Μην
χρησιμοποιείτε ποτέ τα δάχτυλά
σας, μαχαιροπίρουνα ή άλλο
εξοπλισμό.
• Μην ασκείτε ποτέ υπερβολική
δύναμη για την ώθηση των τροφών
στο στόμιο τροφοδοσίας.
• Κατά το στύψιμο, βεβαιωθείτε
ότι όλα τα φρούτα και λαχανικά
έχουν μετακινηθεί στο στόμιο
τροφοδοσίας και στο φίλτρο πριν
προσθέσετε περισσότερα.

• Όποιες γεύσεις και αν προτιμάτε,
γλυκές ή αλμυρές, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τον πολτό για να
δημιουργήσετε νόστιμες λιχουδιές.
• Για καλύτερη γεύση, καταναλώστε
τον φρέσκο χυμό και τον πολτό
εντός 48 ωρών μετά το στύψιμο.

• Τροφές που δεν περιέχουν χυμό
για στύψιμο (για παράδειγμα
μπανάνες ή αβοκάντο).
• Κατεψυγμένα φρούτα ή λαχανικά.
• Πυρηνόκαρπα με μεγάλα
κουκούτσια ή σπόρους που δεν
έχουν αφαιρεθεί. Πυρηνόκαρπα
μπορούν να χρησιμοποιούνται
μόνο αν έχουν αφαιρεθεί οι σπόροι
και τα κουκούτσια.

ΥΠΕΡΘΈΡΜΑΝΣΗ
• Σε περίπτωση υπερθέρμανσης
του μοτέρ, ο αποχυμωτής θα
απενεργοποιηθεί.
• Αν ο αποχυμωτής σταματήσει
να λειτουργεί, αποσυνδέστε τον
από την πρίζα και αφήστε τον
να κρυώσει για δεκαπέντε λεπτά
τουλάχιστον πριν επιχειρήσετε να
τον χρησιμοποιήσετε ξανά.

• Αν κάποιο από τα συστατικά
κολλήσει στο στόμιο τροφοδοσίας,
χρησιμοποιήστε τον ωθητήρα
τροφών για να το σπρώξετε προς
τα κάτω και στο φίλτρο.
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Αποσυναρμολόγηση

1

3

18

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι
σβηστή, απενεργοποιημένη (OFF)
και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.

Απασφαλίστε τη λαβή ασφάλισης
από το καπάκι δοχείου
σπρώχνοντας τη λαβή προς τα πίσω
και έξω από τα «αυτιά» στα πλαϊνά
του καπακιού δοχείου. Μετακινήστε
τη λαβή προς τα κάτω.

2

4

Αφαιρέστε την κανάτα η οποία
βρίσκεται κάτω από το στόμιο.
Για την αποφυγή σταξίματος
χρησιμοποιήστε το κάλυμμα του
στομίου αποφυγής σταξίματος για
να κλείσετε το στόμιο σερβιρίσματος.

Αφαιρέστε το δοχείο πολτού από
τη βάση μοτέρ σπρώχνοντας προς
τα επάνω, με το καπάκι δοχείου και
το φίλτρο ακόμη στη θέση τους,
και μεταφέρετέ το απευθείας στον
νεροχύτη.

5

7

Αφαιρέστε τον ωθητήρα τροφών
ανασηκώνοντας και βγάζοντάς τον
από το στόμιο τροφοδοσίας.

Ανασηκώστε απαλά το φίλτρο
κάθετα και βγάλτε το από το κέντρο
του δοχείου πολτού. Καθαρίστε
αμέσως το φίλτρο (βλ. οδηγίες
φροντίδας).

6

8

Ανασηκώστε κάθετα το καπάκι
δοχείου από το δοχείο πολτού
και αφαιρέστε τον πολτό που
μπορεί να υπάρχει στο εσωτερικό
του καπακιού. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το επίπεδο άκρο
στο βουρτσάκι καθαρισμού για
να τρίψετε και να αφαιρέσετε τον
πολτό από το καπάκι.

Αδειάστε το δοχείο πολτού.
Χρησιμοποιήστε το επίπεδο άκρο
στο βουρτσάκι καθαρισμού για να
τρίψετε και να αφαιρέσετε εύκολα τον
πολτό και να τον φυλάξετε για άλλες
συνταγές ή για κομποστοποίηση.
Μπορείτε επίσης να αδειάσετε τον
πολτό στον κάδο απορριμμάτων ή σε
δοχείο κομποστοποίησης.
19

Φροντίδα και συντήρηση

Φύλαξη χυμού και
μονάδας

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

Με το Juicer παρέχονται κάποια καταπληκτικά εξαρτήματα φύλαξης: κανάτα
χυμού, δύο φιάλες φύλαξης χυμού και δύο δοχεία κατάψυξης.

Το nutribullet Juicer™ καθαρίζεται
γρήγορα και εύκολα. Όλα τα
εξαρτήματα, εκτός από τον
ωθητήρα τροφών και τη βάση
μοτέρ, πλένονται με ασφάλεια στο
πλυντήριο πιάτων. Διαβάστε για
ορισμένες συμβουλές καθαρισμού
και βέλτιστες πρακτικές

1

2
3

Να βεβαιώνεστε πάντα
ότι η βάση μοτέρ είναι
αποσυνδεδεμένη από την πρίζα
πριν ξεκινήσετε συναρμολόγηση,
αποσυναρμολόγηση, καθαρισμό,
ή πριν από την αποθήκευση της
μονάδας.
Αφού αδειάσετε το δοχείο πολτού,
ξεπλύνετε όλα τα μέρη κάτω από
τρεχούμενο νερό.
Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι
καθαρισμού για να τρίψετε το
φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό.
Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε καλά
το φίλτρο μετά από κάθε στύψιμο,
καθώς ανόργανα συστατικά μπορεί
να συσσωρευθούν στο φίλτρο και
να αποτρέψουν τη μέγιστη εκχύλιση
χυμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λαμβάνετε
πάντα μέτρα προφύλαξης όταν
καθαρίζετε το φίλτρο, καθώς
περιλαμβάνει κοφτερά δόντια
λεπίδας στο τμήμα του επίπεδου
δίσκου.
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4

5

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Καθαρίζετε πάντα
το φίλτρο όσο το δυνατόν
συντομότερα μετά το στύψιμο,
χρησιμοποιώντας το βουρτσάκι
καθαρισμού. Αν αφεθεί να
επικαθίσει ο πολτός, θα στεγνώσει
πάνω στο φίλτρο και θα είναι πιο
δύσκολο να το καθαρίσετε τρίβοντας
τις φραγμένες οπές. Αν συμβεί κάτι
τέτοιο, βυθίστε το φίλτρο σε ζεστό
νερό για 30 λεπτά.

Όλα τα εξαρτήματα Juicer, εκτός
από τη βάση μοτέρ, πλένονται με
ασφάλεια στο πλυντήριο πιάτων.
Μπορείτε επίσης να τα πλύνετε στο
χέρι με ζεστό νερό και σαπούνι.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μην χρησιμοποιείτε
τον κύκλο αποστείρωσης στο
πλυντήριο πιάτων σας για τον
καθαρισμό του αποχυμωτή, καθώς
μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση
των εξαρτημάτων.

Τα εξαρτήματα φύλαξης σας
παρέχουν τρεις επιλογές φύλαξης
του χυμού:

1

2

Σκουπίστε τη βάση μοτέρ με ένα
καθαρό, υγρό πανί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
βυθίζετε τη βάση μοτέρ σε νερό ή
άλλο υγρό.

Οδηγίες καθαρισμού για τα
εξαρτήματα φύλαξης του nutribullet
Juicer™:
•

Οι γυάλινες φιάλες φύλαξης
και τα καπάκια πλένονται με
ασφάλεια στο πλυντήριο πιάτων.

•

Τα δοχεία κατάψυξης και τα
καπάκια πλένονται με ασφάλεια
στο πλυντήριο πιάτων.

3

ΣΤΗΝ ΚΑΝΑΤΑ:
Στην κανάτα χυμού είναι δυνατόν
να φυλαχθούν έως 800 ml.
Βεβαιωθείτε ότι φυλάσσετε την
κανάτα όρθια στο ψυγείο σας, με
το καπάκι σφιχτά κλειστό, τη λαβή
κλειστή και χωρίς να τοποθετείτε
άλλα αντικείμενα πάνω στο καπάκι.
ΣΤΙΣ ΦΙΑΛΕΣ:
Χρησιμοποιήστε κάθε φιάλη
φύλαξης για να αποθηκεύσετε
έως 350 ml χυμού, για να τον
απολαύσετε αργότερα — στο σπίτι
ή καθ’ οδόν. Γεμίστε τις φιάλες έως
επάνω αφήνοντας επαρκές κενό
αέρα περίπου 0,6 cm στο επάνω
μέρος της φιάλης.

χυμού που θα προσθέσετε
στα αγαπημένα σας ποτά ή θα
καταναλώσετε αυτούσια).

Για καλύτερη γεύση, καταναλώστε
τον φρέσκο χυμό και τον πολτό
εντός 48 ωρών μετά το στύψιμο.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω
στο καπάκι της κανάτας, όταν
φυλάσσεται στο ψυγείο.
Φυλάξτε τα υπόλοιπα μέρη της
μονάδας σε ασφαλή χώρο, όπου
δεν θα υποστούν ζημιά και δεν θα
προκαλέσουν βλάβη, καθώς κάποια
εξαρτήματα είναι κοφτερά!

ΣΤΑ ΔΟΧΕΙΑ:
Κάθε δοχείο κατάψυξης χωράει
συνολικά 470 ml: το ένα δοχείο έχει
οκτώ θήκες των 60 ml και το άλλο
δοχείο έχει τέσσερις θήκες των
120 ml. Αυτή είναι μια θαυμάσια
επιλογή μακροχρόνιας διατήρησης
του χυμού και κατόπιν απόψυξής
του οποιαδήποτε στιγμή για
κατανάλωση μιας πλήρους μερίδας.
Ή, χρησιμοποιήστε τα δοχεία για να
δημιουργήσετε μερίδες παγωμένου
χυμού. (Βλ. τον οδηγό συνταγών
μας για κάποιες εμπνευσμένες
συνταγές για μερίδες παγωμένου
21

Οδηγός αντιμετώπισης
προβλημάτων
1

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Το κουμπί
ενεργοποίησης αναβοσβήνει τρεις
φορές και κατόπιν παραμένει
αναμμένο όταν επιλέγω μια
ταχύτητα.

3

ΛΥΣΗ: Αυτό σημαίνει ότι η μονάδα
δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο πολτού
εδράζει σωστά στη βάση μοτέρ
και η λαβή ασφάλισης είναι
ασφαλισμένη στη θέση της.

2

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η λειτουργία του
αποχυμωτή διακόπηκε στη μέση
του στυψίματος και το κουμπί
ενεργοποίησης αναβοσβήνει.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η λειτουργία του
αποχυμωτή διακόπηκε στη μέση
του στυψίματος και το κουμπί
ενεργοποίησης παραμένει
αναμμένο.
ΛΥΣΗ: Έχετε υπερβεί τα 10
λεπτά συνεχούς λειτουργίας.
Αποσυνδέστε τον αποχυμωτή από
την πρίζα και διατηρήστε τη μονάδα
απενεργοποιημένη για 15 λεπτά πριν
συνεχίσετε τη χρήση.

4

ΛΥΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η λαβή
ασφάλισης είναι ασφαλισμένη στη
θέση της.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η λειτουργία του
αποχυμωτή διακόπηκε και όλες οι
λυχνίες αναβόσβησαν τρεις φορές.
ΛΥΣΗ: Ο αποχυμωτής
υπερθερμάνθηκε. Αποσυνδέστε τη
μονάδα από την πρίζα και αφήστε
τη να κρυώσει για 15 λεπτά πριν
συνεχίσετε τη χρήση.

Ανταλλακτικά
Για να παραγγείλετε πρόσθετα ανταλλακτικά και εξαρτήματα, επισκεφθείτε τον
ιστότοπό μας στη διεύθυνση nutribullet.com
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EL/ Επεξήγηση των σημάνσεων
EL/ 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.
EL/ 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.
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