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

SZEMÉLYES BIZTONSÁG
FIGYELEM!
Ez a gyümölcscentrifuga éles
pengékkel és mozgó alkatrészekkel
rendelkezik, így NEM
használhatják olyan gyerekek,
akik nem rendelkeznek megfelelő
tapasztalattal vagy ismeretekkel
a biztonságos használatról.
A megfelelő és biztonságos
használathoz felügyeletre és
alapos ellenőrzésre van szükség.
A készülék és a tápkábel
gyermekektől távol tartandó.
A gyerekek ne játszanak a
készülékkel. Ahhoz, hogy a
fulladásveszélyt kiküszöbölhesse
gyerekek esetén, a berendezés
első használata előtt távolítsa
el és biztonságosan semmisítse
meg a dugvillára felhelyezett
védőburkolatot.
NE ÉRJEN A MOZGÓ
ALKATRÉSZEKHEZ!

Köszönjük, hogy a nutribullet Juicer™ terméket választotta.
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A berendezés működése közben
tartsa távol kezeit, ujjait, haját,
ruházatát, illetve ne használjon
spatulákat vagy egyéb
evőeszközöket.

A berendezést csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességgel élő, tapasztalattal
vagy megfelelő ismeretekkel nem
rendelkező személyek (beleértve a
gyerekeket is) nem használhatják,
kivéve felügyelet alatt, illetve
ha a készülék biztonságos
használatával kapcsolatban
megfelelő utasításokat kaptak
és az ezzel járó veszélyeket
megértették.
A SZITA ÉS A PENGÉK ÉLESEK!
KÖRÜLTEKINTŐEN JÁRJON EL!
Ne érintse meg a kis vágópengéket/
fogakat a szita alján/alapján. Az
ujjait tartsa távol a bedobónyílásban
található éles pengéktől.
Ne hagyja a berendezést felügyelet
nélkül használat közben.
A kemény gyümölcsök és zöldségek
nagy igénybevételnek tehetik ki a
motort, ha alacsony sebességet
választ.
Ha a gyümölcscentrifuga még
mindig pörög, válassza le az
áramforrásról. Tisztítsa meg egy
ruhával, és következő használat
előtt hagyja teljesen megszáradni.
Az összetevőket ne az ujjaival vagy
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evőeszközökkel nyomja le. Csak
a készülékhez tartozó töltőrudat
használja. Amikor csatlakoztatva
van a gyümölcscentrifugához, ne
nyúljon kézzel vagy evőeszközökkel
a bedobónyílásba. Ha a nyílás
eltömődik, a géphez tartozó
töltőrúddal vagy egy másik
gyümölcs-, zöldségdarabbal próbálja
meg lenyomni. A gyümölcscentrifuga
szétszerelése előtt kapcsolja ki a
motort és várjon, amíg az összes
mozgó alkatrész leáll, majd távolítsa
el a maradék gyümölcshúst.
Ne működtesse a készüléket, ha a
vezeték vagy a dugó sérült, illetve,
ha a készülék hibásan működik, vagy
valamilyen módon sérült, leejtette. 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.
Ne használja a berendezést, ha a
forgószita vagy egyéb védőelemek
sérültek, látható repedés van rajtuk.
Használat után mindig kapcsolja
KI a gyümölcscentrifugát. A
szétszerelés előtt győződön meg
róla, hogy a forgó szita megállt,
illetve a motor is teljesen leállt.
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TERMÉKKEL KAPCSOLATOS
BIZTONSÁG
A gyümölcscentrifuga
csak gyümölcsökhöz és
zöldségekhez használható. A
kiválasztott zöldségekhez és
gyümölcsök szükséges sebesség
megválasztásával kapcsolatban
lást az alábbi útmutatót.
Ne használja fagyasztott
gyümölcsökhöz és zöldségekhez.
Ne használja a gyümölcslé készítő
gépet úgy, hogy a gyümölcshúsgyűjtő, illetve annak fedele nincs
a motoros alaphoz rögzítve. A
megfelelő összeszereléshez lapozza
fel az összeszerelési útmutatókat.
Távolítsa el és megfelelő módon
semmisítse meg a csomagolást,
valamint a promóciós címkéket,
mielőtt használni kezdené a
berendezést.
A készüléket stabil, vízszintes és
száraz felületen működtesse.
Mielőtt citrusfélékből készítene
gyümölcslevet, távolítsa el a héjat.
Csonthéjas gyümölcsökből csak akkor
készítsen gyümölcslevet, ha a magot
és a magházat eltávolította.
Mindig figyeljen arra, hogy
gyümölcshús tárolójának fedele
megfelelően rögzítve van a helyén
(a rögzítőfül rögzített pozícióban),
mielőtt a motort bekapcsolná. Ne
oldja ki a rögzítőket (rögzítőfület),
miközben a gyümölcscentrifuga
működésben van.
A gyümölcscentrifuga használata
során figyeljen arra, hogy legyen
elegendő terület a gép körül és

alatt a megfelelő levegőkeringés
érdekében.

alapot, a vezetéket vagy a
csatlakozókat.

Ha olyan kiegészítőket használ,
amelyeket nem a nutribullet® javasolt
vagy értékesített, tűz, áramütés
keletkezhet, sérülést szenvedhet.
A gyümölcslé készítő berendezés
csak háztartási használatra. A
készüléket kizárólag rendeltetésének
megfelelően használja. Ne használja
mozgó járművön vagy hajóban. Ne
használja kültéren. A nem megfelelő
használat sérülést eredményezhet.

Ne használja a gyümölcslé készítőt,
ha a forgó szita sérült.

Ha 10 percig nem választ ki
semmilyen sebességet, az egység
kikapcsol.
Ha a motor bármilyen ok miatt leáll,
húzza ki az alapegységet és hagyja
legalább 15 percig hűlni.
Kapcsolja KI a gyümölcscentrifugát,
majd húzza ki az aljzatból, ha nem
használja, mielőtt szétszereli, illetve
tisztítás előtt. Fogja meg a dugvillát
és úgy húzza ki az aljzatból. Soha ne
húzza a vezetéknél fogva.
Ügyeljen arra, hogy a tápvezeték ne
lógjon le az asztal vagy a munkapult
széléről.
A tápvezeték ne érintkezzen meleg
forró felületekkel, például főzőlappal,
illetve ne csavarodjon meg, ne
keletkezzen rajta csomó.
Rendszeres időközönként ellenőrizze
a tápvezetéket, a dugvillát és a
gyümölcscentrifugát, hogy nem
sérült-e.

Tartsa tisztán a gyümölcscentrifugát.
További információkért lapozza fel a
tisztítás és termékápolás c. részt.
FIGYELEM!
Normál használat során vibráció
léphet fel.
Ha extrém vibráció jelentkezik, ne
használja tovább a berendezést,
vegye fel a kapcsolatot az
ügyfélszolgálattal.
A tisztításon felül minden
karbantartást szakképzett
villanyszerelőnek kell elvégeznie.
Ne próbálja meg megjavítani a
gyümölcscentrifugát, vegye fel a
kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a
www.nutribullet.com oldalon.

Őrizze
meg ezt a
használati
útmutatót!
CSAK HÁZTARTÁSI
HASZNÁLATRA

Ahhoz, hogy a tüzet, áramütést
és a személyi sérüléseket
megakadályozhassa, soha ne merítse
vízbe vagy egyéb folyadékba a
gyümölcscentrifugát, a motoros
5

Csomag tartalma

Összeszerelési útmutató
töltőrúd

800 WATTOS MOTOROS
ALAP RÖGZÍTŐFÜLLEL

GYÜMÖLCSHÚSGYŰJTŐ FEDÉL 76 MMES ADAGOLÓVAL

TÖLTŐRÚD

76 mm-es adagoló

gyűjtőtartály- fedél
rozsdamentes acél
szita (a gyűjtőben)
1,5 LITERES GYÜMÖLCSHÚS- GYŰJTŐ CSEPEGÉSMENTES KIÖNTŐVEL

ROZSDAMENTES ACÉL
SZITA

800 ML-ES GYÜMÖLCSLÉKIÖNTŐ

1,5 l-es gyümölcshúsgyűjtő
rögzítőfül
csepegésmentes
kiöntő
gyümölcslékiöntőfedél
kétsebességes
vezérlőtárcsa

GYÜMÖLCSLÉKIÖNTŐ FEDÉL HABLEVÁLASZTÓVAL

TISZTÍTÓKEFE

motoros alap
800 ml-es
gyümölcslékiöntő
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Összeszerelés

1

3

8

Helyezze a motoros alapot egy
száraz, sík felületre. Győződjön
meg róla, hogy a tárcsa „OFF”
állásba van állítva, és az egység
nincs bedugva.

Állítsa be a szitát a motoron,
majd nyomja le, amíg a
helyén nem rögzül. Amikor a
szitát helyezi be, óvatosan
fogja meg a felső részén, ne
érintse meg a szita éles fogait.
Győződjön meg róla, hogy a
szita megfelelően illeszkedik a
helyére, rögzült a gyümölcshúsgyűjtőben.

2

4

Helyezze a gyümölcshúsgyűjtőt a motoros alap tetejére.
Úgy állítsa be a gyümölcshúsgyűjtőt a motoros alapon, hogy
kiöntő egy vonalban legyen
a motoros alap bordázott
részével.

Helyezze fel a gyűjtőtartályfedelét a szitára és a
gyümölcshús- gyűjtőre. A
gyűjtőtartály- fedélen található
oldalsó „fülnek” illeszkednie kell
a gyümölcshús- gyűjtő oldalán
található „fülekhez”.

5

Emelje fel a rögzítőfület és
fordítsa el a gyűjtőtartály- fedél
két oldalán található fülekhez.
A rögzítőfülnek függőleges
pozícióban és rögzített
állapotban kell lennie.

6

Hajtsa fel a csepegésmentes
kiöntővel rendelkező fedelet
függőleges állásba, hogy az ne
fedje le a kiöntőt.

MEGJEGYZÉS: ha a rögzítőfül
nincs megfelelően a helyén, a
gyümölcscentrifuga nem indul el.

7

Helyezze a gyümölcslékiöntőfedelet a gyümölcslékiöntő
tetejére, és nyissa ki a
rögzítőfület.

8

Kissé döntse meg a
gyümölcslékiöntőt és
helyezze a kiöntő alá. Állítsa a
kifolyót a gyümölcslékiöntőfedélen található nyíláshoz,
majd állítsa vízszintesbe a
gyümölcslékiöntőt. Szorosan
illeszkedni fog a kiöntőbe.
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Használattal kapcsolatos
utasítások

1

10

Gyűjtse össze az összes kívánt
hozzávalót, és mossa meg őket.
Készítse elő a hozzávalókat,
vágja fel, hámozza meg őket,
illetve távolítsa el a magokat,
magházakat.

2

A gyümölcscentrifuga
összeszerelését követően
csatlakoztassa a dugvillát egy
elektromos aljzatba. Válasszon
egy sebességet a gyümölcslé
készítéséhez kétsebességes
vezérlőtárcsán. A termék
típusától függően választhat
a sebességek között. (A
különböző termékekhez javasolt
sebességekkel kapcsolatban
lásd a 14 oldalon található
táblázatot).

3

Miközben a motor jár, kezdje el
lassan adagolni a hozzávalókat
az adagolón keresztül, amihez
használja a töltőrudat.
MEGJEGYZÉS: Amikor az
alapanyagokat tolja le a
töltőrúddal, ne fejtsen ki túlzottan
nagy erőt, illetve ne tolja az
alapanyagokat túl gyorsan, mivel
akkor nem érhető el a maximális
gyümölcslé- kihozatal.

4

A gyümölcslé a kiöntőn keresztül
kifolyik a gyümölcslékiöntőbe,
miközben a gyümölcshús
szétválasztásra és továbbításra
kerül a gyümölcshús- gyűjtőbe.

FIGYELEM: Soha ne próbálja
meg kézzel/ujjal vagy más
eszközzel letolni a hozzávalókat az
adagolóból a szitába. A hozzávalók
lenyomásához csak a töltőrudat
használja.

11

Vezérlőtárcsa
KÉTSEBESSÉGES
VEZÉRLŐTÁRCSA ÉS
GYÜMÖLCSLÉ BEÁLLÍTÁSOK
OFF
LOW

5

Ha a gyümölcshús- gyűjtő
teljesen megtelt, a további
használat előtt ki kell üríteni.
Lásd a szétszereléssel
kapcsolatos utasításokat.

6

Először mindig állítsa a
kétsebességes vezérlőtárcsát
„OFF” állásba, majd várjon,
amíg a szita forgása leáll,
mielőtt eltávolítaná a
gyümölcslékiöntőt a kifolyó
alól. Minden használatot
követően húzza ki az egységet.

HIGH

OFF
LOW

HIGH

7

LOW:
A legjobb sebesség a puhább
zöldségekhez és gyümölcsökhöz.

OFF

Vegye ki a gyümölcslékiöntőt
a kifolyó alól. Lezárhatja a
gyümölcslékiöntő fedelét és
a gyümölcslevet eltárolhatja
a gyümölcslékiöntőben, ha
szeretné.
MEGJEGYZÉS: Ehhez először
döntse meg kissé előre a
gyümölcslékiöntőt, hogy a fedél
nagy nyílása elváljon a kifolyótól,
majd csúsztassa ki a kiöntőt. Ez az
összeszerelés fordított sorrendje.

12

OFF:
A berendezés ki van kapcsolva
„OFF”, a gyümölcscentrifuga nem
működik.

8

Azonnal hajtsa lefelé a
csepegésmentes kiöntőfedelet,
hogy semmi ne csepegjen
az egységre, vagy a
gyümölcscentrifuga alatti
felületre.
TIPP: Azt javasoljuk, hogy
bal kézzel húzza el a
gyümölcslékiöntőt, miközben
a jobb kezével lehajtja a
csepegésmentes kiöntőfedelet a
nyílásra.

LOW

HIGH

HIGH:
A legjobb sebesség
keményebb hozzávalókhoz,
például sárgarépához és
gyökérzöldségekhez.
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Gyümölcslékészítési tippek
ÚTMUTATÓ A SEBESSÉG KIVÁLASZTÁSÁHOZ
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HOZZÁVALÓK

SEBESSÉGEK

ÉVSZAK

VITAMINOK/TÁPANYAGOK

Alma

High

Egész évben

kvercetin forrása

Gyökérzöldségek

High

Nyár/ősz/tél

kiváló folátforrás

Áfonya

High

Nyár

jó C-vitamin forrás

Brokkoli

High

Ősz/tavasz

magas C-vitamin és folát- tartalom, jó káliumforrás

Kelbimbó

High

Ősz/tél

magas C-vitamin tartalom, jó folátforrás

Káposzta

Low

Ősz/tél/tavasz

magas C-vitamin tartalom

Sárgarépa

High

Egész évben

kiváló A-vitamin forrás, jó C-vitamin forrás

Karfiol

High

Ősz

magas C-vitamin tartalom, jó folátforrás

Zeller

High

Egész évben

jó C-vitamin forrás, kiváló A-vitamin forrás

Uborka

Low

Nyár

jó C-vitamin forrás

Édeskömény

High

Egész évben

jó C-vitamin és káliumforrás

Gyömbér

High

Ősz

C-vitamint, magnéziumot és káliumot tartalmaz

Szőlő

Low

Ősz

jó K-vitamin forrás

Grapefruit

Low

Tél

magas A- és C-vitamin tartalom

Kelkáposzta

High

Ősz/tél/tavasz

kiváló A- és C-vitamin forrás, jó kalcium- és káliumforrás

Kiwi

Low

Ősz/tél/tavasz

magas C-vitamin tartalom, jó kálium- és E-vitamin forrás

Citrom

Low

Egész évben

magas C-vitamin tartalom

Lime

Low

Egész évben

magas C-vitamin tartalom

Dinnye (minden fajta)

Low

Nyár

magas A- és C-vitamin tartalom

Narancs

High

Tél

magas C-vitamin tartalom

Őszibarack

Low

Nyár

jó C-vitamin forrás

Körte

High

Ősz/tél

jó C-vitamin forrás

Ananász

High

Ősz/tél/tavasz

magas C-vitamin tartalom

Szilva

High

Nyár

jó C-vitamin forrás

Málna

Low

Nyár/ősz

magas C-vitamin tartalom

Spenót

Low

Ősz/tavasz

magas A- és C-vitamin, valamint vas, folát- tartalom, jó magnéziumforrás

Édesburgonya (nyers)

High

Ősz/tél

jó káliumforrás, magas A- és C-vitamin tartalom

Paradicsom

Low

Nyár

magas A- és C-vitamin tartalom, jó káliumforrás
15

FOLYAMAT MEGFELELŐ
ELŐKÉSZÍTÉSE
Készítse elő a gyümölcsöket és
zöldségeket, mielőtt behelyezné
őket a gyümölcscentrifugába:
• Megfelelően tisztítsa meg a
hozzávalókat (öblítse le kézmeleg
vízben terméklemosóval, vagy
vízzel és almaecettel).
• Szükség szerint hámozza meg
és szeletelje fel a megfelelő
méretűre a gyümölcsöket – elég
kicsire ahhoz, hogy beférjen az
adagolónyílásba anélkül, hogy
túlzott erőt kellene kifejteni a
töltőrúddal.
• Mielőtt citrusfélékből készítene
gyümölcslevet, távolítsa el a héjat.
• A csonthéjas gyümölcsökből
távolítsa el a nagy magházat és
magokat.

ADAGOLÓNYÍLÁS
• Amikor csatlakoztatva van
a gyümölcscentrifugához,
soha ne nyúljon kézzel
vagy evőeszközökkel az
adagolónyílásba.
• Mielőtt az alapanyagokat
behelyezné az adagolóba,
indítsa el a gyümölcscentrifugát.
A gyümölcscentrifugának
már működnie kell, amikor a
hozzávalókat behelyezi.
• Ne terhelje túl az adagolónyílást.
A hozzávalókat fokozatosan
helyezze be, olyan sebességgel,
amivel a gyümölcscentrifuga még
elbír.
• Csak a rendelkezésre álló
töltőrudat használja arra, hogy a
hozzávalókat az adagolónyílásban
letolja. Soha ne próbálja meg ujjal,
evőeszközökkel vagy bármilyen
más berendezéssel.
• Soha ne fejtsen ki túlzottan nagy
erőt, amikor a hozzávalókat az
adagolónyílásba tolja le.

A GYÜMÖLCSLÉ ÉS A
GYÜMÖLCSHÚS ELFOGYASZTÁSA
A gyümölcshúst elfogyaszthatja
ahelyett, hogy komposztálná vagy
kidobná. A receptkalauzban
hasznos tippeket talál a
gyümölcshús felhasználásával
kapcsolatban. Ezeknek a kreatív
ötleteknek köszönhetően az ízletes
(és egészséges) gyümölcshúst
számos módon élvezheti.
• Az édeset vagy a savanyút szereti?
A gyümölcshúsból biztosan
készíthet valami ízleteset!
• A legjobb íz érdekében a
gyümölcslevet fogyassza frissen, a
gyümölcshúst pedig 48 órán belül.

TILTOTT ÉTELEK
Termékek, amelyeket SOHA nem
szabad a gyümölcscentrifugában
használni:
• Termékek, amelyek nem
tartalmaznak levet (például banán
vagy avokádó).
• Fagyasztott gyümölcsök vagy
zöldségek.
• Csonthéjas gyümölcsök,
amelyekben nagyobb magház
vagy mag található, amely nem
került eltávolításra. A csonthéjas
termékek feldolgozhatók, ha a
magház vagy a mag eltávolításra
került.
TÚLMELEGEDÉS

• Ha a motor túlmelegszik, a
gyümölcscentrifuga kikapcsol.
• Ha a gyümölcscentrifuga nem
működik, húzza ki az egységet,
hagyja hűlni legalább tizenöt
percen keresztül, mielőtt újra
használná.

• Gyümölcslé készítésekor
győződjön meg róla, hogy a már
behelyezett darabok lecsúsztak az
adagolónyíláson a szitára, mielőtt
további darabokat helyezne be.
• Ha bármi elakad az
adagolónyílásban, a töltőrúddal
tolja le a szitára.
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Szétszerelés

1

3
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Győződjön meg róla, hogy az
egység ki van kapcsolva („OFF”)
és ki van húzva.

Oldja ki a rögzítőfület a
gyűjtőtartály- fedélen úgy,
hogy meghúzza a kart hátrafelé,
ki a „fülekből”, a gyűjtőtartályfedél mindkét oldalán.
Mozgassa a fület lefelé.

2

4

Vegye ki a kiöntőt a kifolyó
alól. A csepegés megelőzése
érdekében használja a
csepegésmentes kiöntőfedelet,
hogy lezárhassa a kiöntőt.

Távolítsa el a gyümölcshúsgyűjtőt a motoros alapról úgy,
hogy felfelé húzza, miközben a
gyűjtőtartály- fedél és a szita
a helyén marad, majd tegye
közvetlenül a mosogatóba.

5

7

Távolítsa el a töltőrudat
úgy, hogy kiemeli az
adagolónyílásból.

Óvatosan, függőleges
irányban emelje fel a szitát a
gyümölcshús- gyűjtőről. Azonnal
tisztítsa meg a szitát (lásd az
utasításokat).

6

8

Függőlegesen emelje le
a gyűjtőtartály- fedelét a
gyümölcshús- gyűjtőről, és
távolítsa le a gyümölcshúst a
fedél belsejéből. Ahhoz, hogy
a gyümölcshúst eltávolíthassa
a fedélből, használja a
tisztítókefe lapos végét.

Ürítse ki a gyümölcshús- gyűjtőt.
A gyümölcshús eltávolításához
használja a tisztítókefe
lapos végét, majd tegye félre
későbbi felhasználásra vagy
fogyasztásra. De ürítheti a
gyümölcshúst a kukába vagy a
komposztba is.
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Ápolás és karbantartás

A gyümölcslé és az
egység tárolása

Kérjük, hogy az első használat
előtt, illetve minden használat
után kövesse az alábbi tisztítási
utasításokat.

A Juicer berendezéshez tartozik néhány igazán nagyszerű kiegészítő: egy
gyümölcslékiöntő, két tárolóüveg és fagyasztótálca.

A nutribullet Juicer™ tisztítása
gyors és könnyű. A töltőrúd
és a motoros alap kivételével
minden alkatrész tisztítható
mosogatógépben. Olvassa el a
tisztítással kapcsolatos tippeket és
a legjobb gyakorlatokat.

1

2
3

Az összeszerelés, szétszerelés,
tisztítás vagy tárolás
megkezdése előtt mindig
győződjön meg róla, hogy a
motoros alap ki van húzva.
Ha a gyümölcshús tárolóját
kiürítette, folyó víz alatt öblítse
el.
A szita folyó víz alatt történő
megtisztításához használja a
tisztítókefét. Minden használat
után alaposan tisztítsa meg a
szitát, mivel a gyümölcsökből
és zöldségekből származó
ásványi anyagok lerakódhatnak
a szitán, ami akadályozhatja a
maximális hatékonyságot.
FIGYELEM: A szita tisztításakor
mindig legyen óvatos, mivel éles
fogak találhatók a lapos tárcsán.
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4

5

TIPP: Használat után egyszerre
tisztítsa meg a szitát a
tisztítókefével. Ha sokáig hagyja
állni, a gyümölcshús a szitára
szárad és sokkal nehezebb lesz
eltávolítani a nyílásokból. Ha ez
előfordul, hagyja a szitát 30 percig
vízben ázni.

A motoros alap kivételével
a Juicer minden alkatrésze
tisztítható mosogatógépben.
Kézzel is elmosogathatja meleg,
mosószeres vízben.
TIPP: Ne használja a mosogatógép
sterilizáló funkcióját a tisztításhoz,
mivel ettől az alkatrészek
eldeformálódhatnak.

A tárolóedények három opciót is
kínálnak a gyümölcslé tárolására:

1

2

Egy tiszta, nedves ruhával
törölje le a motoros alapot.
FIGYELEM: Soha ne merítse a
motoros alapot vízbe vagy egyéb
folyadékba.

A nutribullet Juicer™
tárolóedényeivel kapcsolatos
tisztítási utasítások:
•

A tárolóüvegek és a fedelek
mosogatógépben moshatók.

•

A fagyasztótálcák és a fedelek
mosogatógépben moshatók.

3

A KIÖNTŐBEN:
A kiöntőben akár 800 ml is
tárolható. Ügyeljen arra, hogy
a kiöntő függőlegesen álljon a
hűtőben, szorosan lezárt fedéllel
és kiöntőnyílással, illetve semmi
ne legyen a fedélen.
AZ ÜVEGBEN:
Az egyes üvegekben 350 ml
gyümölcslé tárolható későbbi
fogyasztásra — otthon, vagy
menet közben. Töltse fel az
üvegeket úgy, hogy kb. 0,6 cm
szabad helyet hagy az üveg
tetején.

kedvenc italába tehet, vagy
magában is önmagában is
elfogyaszthat.)
A legjobb íz érdekében a
gyümölcslevet fogyassza frissen, a
gyümölcshúst pedig 48 órán belül.
Amikor a hűtőben tárolja, semmit
ne helyezzen a kiöntő tetejére.
Az egyéb alkatrészeket egy
biztonságos helyen tárolja, ahol
nem sérülnek, illetve ez éles
elemeik nem is okoznak kárt.

A TÁLCÁBAN:
Minden fagyasztótálcában 470
ml tárolható: az egyik tálcában
60 ml-es mélyedések vannak,
míg a másikban 120 ml-es. Ezek
segítségével hosszabb távon
is tárolhatja a gyümölcslevet,
majd felolvasztást követően
bármikor fogyaszthatja.
De használhatja a tálcákat
fagyasztott italok készítéséhez
is. (A receptkalauzban érdekes
recepteket talál a fagyasztott
italok elkészítéséhez, amelyeket
21

Hibakeresési útmutató
1

PROBLÉMA: A bekapcsoló
gomb háromszor felvillan, majd
folyamatosan világít, amikor
kiválasztom a sebességet.
MEGOLDÁS: Ez azt jelenti, hogy
az egység nincs megfelelően
összeszerelve. Győződjön meg
róla, hogy a gyümölcshús
tárolója megfelelően illeszkedik
a motoros alapra, illetve a
rögzítőfül rögzítve van a helyén.

2

PROBLÉMA: A
gyümölcscentrifuga működés
közben leáll, és a bekapcsoló
gomb villog.
MEGOLDÁS: Győződjön
meg róla, hogy a rögzítőfül
megfelelően a helyén van.

3

PROBLÉMA: A
gyümölcscentrifuga működés
közben leáll, és a bekapcsoló
gomb világít.
MEGOLDÁS: Túllépte a
folyamatos működtetésre
vonatkozó 10 percet. Húzza ki a
berendezést és várjon 15 percet,
mielőtt újra használni kezdené.

4

PROBLÉMA: A berendezés leállt,
és az összes lámpa háromszor
felvillant.
MEGOLDÁS: A
gyümölcscentrifuga
túlmelegedett. Húzza ki a
berendezést és hagyja hűlni 15
percig, mielőtt újra használni
kezdené.

Alkatrészek cseréje
Ha szeretne további alkatrészeket és kiegészítőket rendelni, látogasson el
weboldalunkra: nutribullet.com.
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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 visszavételi- és 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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