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Salvaguardas
importantes
Aviso! Para evitar o risco de ferimentos graves, leia
atentamente todas as instruções antes de utilizar a sua
nutribullet Juicer™. Ao utilizar qualquer aparelho elétrico,
devem ser sempre observadas precauções básicas
de segurança, incluindo as seguintes informações
importantes.
SEGURANÇA PESSOAL
AVISO!
Esta centrifugadora de sumos
tem lâminas afiadas e peças
móveis, e NÃO se destina a ser
utilizada por crianças que não
têm experiência e conhecimento
do seu funcionamento seguro.
Exigem uma supervisão rigorosa e
instruções minuciosas sobre o seu
uso adequado e uma operação
segura.
Mantenha o aparelho e o cabo
fora do alcance das crianças. As
crianças não devem brincar com
o aparelho. Para eliminar o perigo
de asfixia para crianças pequenas,
retire e elimine com segurança a
cobertura de proteção aplicada na
ficha elétrica desta centrifugadora
de sumos.
EVITE O CONTACTO COM AS
PEÇAS MÓVEIS.

Obrigado por ter comprado a nutribullet Juicer™.
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Mantenha as mãos, os dedos,
o cabelo, a roupa, bem como
as espátulas e outros utensílios

afastados do aparelho durante o
funcionamento.
Este aparelho não se destina a ser
utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas
ou com falta de experiência e
conhecimento, a menos que lhes
seja dada supervisão ou instruções
relativas à utilização do aparelho
por uma pessoa responsável pela
sua segurança.
O COADOR E AS LÂMINAS SÃO
AFIADOS! MANUSEIE COM
EXTREMO CUIDADO!
Não toque nas pequenas lâminas/
dentes de corte na parte inferior/
base do coador. Mantenha os dedos
afastados da lâmina afiada do funil
de enchimento.
Não deixe o aparelho sem vigilância
durante a sua utilização.
Frutas e legumes duros forçarão
demasiado o motor se for
selecionada uma velocidade baixa.
Se houver um derrame por
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baixo, à volta ou sobre a própria
centrifugadora de sumos, desligue
a unidade da fonte de alimentação.
Limpe com um pano e deixe a
unidade secar completamente antes
de a utilizar.
Não empurre os alimentos para
dentro do funil de enchimento com os
dedos ou utensílios. Utilize apenas o
empurrador de alimentos fornecido.
Não coloque a mão ou os dedos no
funil de enchimento quando ele estiver
fixo à centrifugadora de sumos. Se os
alimentos ficarem agarrados ao funil
de enchimento, utilize o empurrador
de alimentos fornecido ou outro
pedaço de fruta ou vegetal para
os empurrar para baixo. Desligue o
motor e certifique-se de que todas
as peças móveis pararam antes de
desmontar a centrifugadora de sumos
para remover a polpa restante.
Não utilize nenhum aparelho com um
cabo ou ficha danificado ou depois de
ele ter avariado ou ter caído ou de ter
sido danificado de qualquer forma.
Se o cabo de alimentação estiver
danificado, deve ser substituído
pelo fabricante, pelo seu agente
autorizado ou por pessoas igualmente
qualificadas, a fim de evitar qualquer
perigo.
CUIDADO: Para evitar um perigo
devido ao rearme inadvertido da
proteção térmica, este aparelho não
deve ser alimentado através de um
dispositivo de comutação externo,
como um temporizador, nem ligado
a um circuito que seja regularmente
ligado e desligado pela empresa de
abastecimento de energia.
Não utilize o aparelho se o coador
rotativo ou a tampa de proteção
4

estiverem danificados ou com fissuras
visíveis.

a centrifugadora de sumos em
funcionamento.

centrifugadora de sumos em si para
verificar se existem danos.

Certifique-se sempre de que
a centrifugadora de sumos é
desligada após cada utilização.
Antes de desmontar, certifique-se
de que o coador parou de rodar e
que o motor parou completamente.

Quando utilizar esta centrifugadora
de sumos, certifique-se de que existe
um espaço adequado à volta e por
baixo da mesma para uma circulação
de ar adequada.

Para proteger contra incêndios,
choques elétricos e ferimentos
pessoais, não mergulhe a
centrifugadora de sumos, a base do
motor, o cabo ou a ficha em água ou
qualquer outro líquido.

SEGURANÇA DO PRODUTO
Esta centrifugadora de sumos foi
concebida apenas para sumos
de frutas e legumes. Consulte o
guia de sumos para determinar a
velocidade correta para as frutas
e legumes selecionados para os
sumos. Não utilize frutas ou legumes
congelados.
Não utilize a centrifugadora de sumos
sem a taça da polpa e a tampa
da taça fixadas à base do motor.
Consulte as instruções de montagem
para uma colocação adequada.
Retire e elimine com segurança
qualquer material da embalagem
ou etiquetas promocionais antes de
utilizar a centrifugadora de sumos
pela primeira vez.

A utilização de acessórios não
recomendados ou vendidos pela
nutribullet® pode causar um incêndio,
choque elétrico ou ferimentos. Esta
centrifugadora de sumos é apenas
para uso doméstico. Não utilize esta
centrifugadora de sumos para mais
nada além da sua utilização prevista.
Não utilize em veículos ou barcos em
movimento. Não utilize ao ar livre. O
uso indevido pode causar ferimentos.
Se nenhuma velocidade for
selecionada ao fim de 10 minutos, a
unidade desliga-se.
Se o motor parar por qualquer motivo,
desligue a base de alimentação da
tomada e deixe-a arrefecer durante
pelo menos 15 minutos.

Retire a casca de todos os citrinos
antes de os espremer.

Desligue a centrifugadora de sumos
e, em seguida, retire a ficha da
tomada quando ela não estiver a
ser utilizada, antes de montar ou
desmontar peças, e antes de a limpar.
Para retirar a ficha da tomada, segure
a ficha e puxe-a da tomada. Nunca
puxe o cabo de alimentação.

Não esprema frutos de caroço a
menos que tenham sido removidas as
pevides ou as sementes.

Não deixe o cabo de alimentação
pendurado sobre a borda de uma
mesa ou bancada.

Certifique-se sempre de que a tampa
da taça da polpa está bem fixa no
lugar (com a pega de bloqueio) antes
de ligar o motor. Não desbloqueie
os fechos (pega de bloqueio) com

Não deixe que o cabo de alimentação
toque em superfícies quentes, como
um fogão, nem deixe que fique
emaranhado ou com nós.

Certifique-se de que a superfície
onde o aparelho está a funcionar é
estável, nivelada, limpa e seca.

Não utilize a centrifugadora de
sumos se o coador rotativo estiver
danificado.
Mantenha a centrifugadora de
sumos limpa. Consulte a secção de
cuidados e limpeza para obter mais
informações.
AVISO!
Pode ocorrer vibração durante o
funcionamento normal.
Se ocorrerem vibrações extremas,
interrompa a utilização e contacte o
Serviço de Apoio ao Cliente.
Qualquer manutenção que não
seja a limpeza deve ser efetuada
por um eletricista autorizado. Não
tente reparar ou fazer manutenção
à centrifugadora de sumos,
contacte o Serviço de Apoio ao
Cliente para obter assistência em
www.nutribullet.com

Guarde estas
instruções!
APENAS PARA USO
DOMÉSTICO

Inspecione regularmente o cabo
de alimentação, a ficha e a
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O que está incluído

Guia de montagem
empurrador de alimentos

BASE DO MOTOR DE
800 WATTS COM PEGA
DE BLOQUEIO

TAMPA DA TAÇA DA
POLPA COM FUNIL DE
ENCHIMENTO
DE 76 MM

EMPURRADOR DE
ALIMENTOS

funil de enchimento
de 76 mm
tampa da taça
coador de aço inoxidável
(dentro da taça)

TAÇA DA POLPA DE 1,5 L
COM BICO ANTIGOTA

COADOR DE AÇO
INOXIDÁVEL

JARRO DE SUMO DE
800 ML

taça da polpa de 1,5 l
pega de bloqueio
bico antigota
tampa do jarro de sumo
seletor de
controlo de duas
velocidades

TAMPA DO JARRO DE SUMO
COM SEPARADOR DE
ESPUMA

ESCOVA DE LIMPEZA

base do motor
jarro de sumo de
800 ml
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Montagem

1

Coloque a base do motor sobre
uma bancada seca e nivelada.
Certifique-se de que o seletor
está definido para a posição
“OFF” e que a unidade está
desligada da tomada.

2

Coloque a taça da polpa em
cima da base do motor. Alinhe
a taça da polpa com a base
do motor de modo a que o
bico fique alinhado com o lado
texturizado da base do motor.

5

Levante a pega de bloqueio e
mova-a para as “orelhas” de
cada lado da tampa da taça. A
pega de bloqueio deve estar na
posição vertical e bloqueada no
lugar.

6

Oscile a cobertura do bico
antigota na vertical, de modo
a que deixe de cobrir o bico de
sumo.

NOTA: se a pega de bloqueio
não estiver no devido lugar, a
centrifugadora de sumos não liga.

3

8

Alinhe o coador com o
acoplamento da unidade do
motor e empurre para baixo
até ele encaixar no lugar com
um clique. Manuseie o coador
agarrando as bordas superiores,
tendo cuidado para não tocar
nos dentes afiados na base do
coador. Certifique-se de que o
coador está bem encaixado no
lugar e numa posição segura
dentro da taça da polpa.

4

Coloque a tampa da taça sobre
o coador e a taça da polpa. As
“orelhas” laterais na tampa da
taça devem ficar alinhadas com
as “orelhas” dos lados da taça
da polpa.

7

Coloque a tampa do jarro de
sumo sobre o jarro de sumo
e abra o fecho da tampa de
bloqueio.

8

Incline ligeiramente o jarro de
sumo e coloque-o debaixo do
bico de sumo. Alinhe o bico com
o orifício na tampa do jarro de
sumo e nivele o jarro de sumo.
Ajustar-se-á bem ao bico para
mantê-lo no lugar.
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Instruções de utilização

1

10

Reúna todos os ingredientes
pretendidos e lave-os. Prepare
os ingredientes para os sumos
cortando, pelando ou removendo
a casca, pés ou sementes.

2

Depois de a centrifugadora de
sumos estar completamente
montada, ligue o cabo de
alimentação a uma tomada.
Utilize o seletor de controlo
de duas velocidades para
selecionar uma velocidade
para começar o sumo. Pode
alternar entre as velocidades
pretendidas, dependendo do tipo
de produto. (Consulte a tabela
na página 14 para obter as
velocidades recomendadas para
os diferentes tipos de produtos).

3

Com o motor a trabalhar,
comece a conduzir suavemente
os ingredientes para o funil
de enchimento utilizando o
empurrador de alimentos.

4

O sumo começará a ﬂuir para
fora do bico e para dentro do
jarro de sumo, enquanto a polpa
será separada e armazenada na
taça da polpa.

NOTA: Não utilize uma força ou
velocidade excessivas ao empurrar
os alimentos para baixo com o
empurrador de alimentos, pois
tal não permitirá tirar o máximo
rendimento do sumo.
AVISO: Nunca utilize as mãos/
dedos ou outros utensílios para
empurrar os alimentos para baixo
no funil de enchimento para dentro
do coador. Apenas o empurrador
de alimentos deve ser utilizado
para empurrar os ingredientes
para baixo.
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Seletor de controlo
DEFINIÇÕES DO SELETOR DE
CONTROLO DE DUAS VELOCIDADES
E DO SUMO
OFF
LOW

5

Quando a taça da polpa estiver
completamente cheia, deve ser
esvaziada antes de continuar
a fazer sumo. Consulte as
instruções de desmontagem.

6

Certifique-se sempre de que
roda o seletor de controlo
de duas velocidades para a
posição “OFF” e aguarde que
o coador pare de girar antes
de retirar o jarro de sumo de
debaixo do bico. Desligue a
unidade da tomada após cada
utilização.

HIGH

OFF
LOW

HIGH

7

Retire o jarro de sumo de
debaixo do bico. Pode fechar
a tampa do jarro de sumo e
guardar sumo no jarro de sumo,
se desejar.
NOTA: Para isso, primeiro terá de
inclinar o jarro de sumo para a
frente num pequeno ângulo, de
modo a que o orifício grande da
tampa tenha alguma separação do
bico, para depois poder deslizar o
jarro para fora. Isto é o inverso do
que fez durante a montagem.
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8

OFF:
A energia está desligada, a
centrifugadora de sumos não está a
funcionar.

LOW:
O melhor para sumos de frutas e
legumes mais moles.

OFF

Desloque imediatamente a
tampa do bico antigota para
baixo sobre o bico para evitar
quaisquer gotas residuais sobre
a unidade ou para a superfície
subjacente à centrifugadora de
sumos.
DICA: Recomendamos que use a
mão esquerda para puxar o jarro
de sumo para longe, enquanto
usa a mão direita para balançar a
tampa do bico antigota para baixo
e sobre a abertura do bico.

LOW

HIGH

HIGH:
O melhor para produtos mais duros
como cenouras e beterrabas.
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Dicas para fazer sumos
GUIA DE SELEÇÃO DE VELOCIDADES PARA SUMOS
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INGREDIENTES

VELOCIDADES

ESTAÇÕES DO ANO

VITAMINAS/NUTRIENTES

Maçã

High

Todo o ano

fonte de quercetina

Beterraba

High

Verão / outono / inverno

excelente fonte de folato

Mirtilo

High

Verão

boa fonte de vitamina C

Brócolos

High

Outono / primavera

rico em vitamina C, rico em folato, boa fonte de potássio

Couves-de-Bruxelas

High

Outono / inverno

rico em vitamina C, boa fonte de folato

Couve

Low

Outono / inverno / primavera

rico em vitamina C

Cenouras

High

Todo o ano

excelente fonte de vitamina A, boa fonte de vitamina C

Couve-flor

High

Outono

rico em vitamina C, boa fonte de folato

Aipo

High

Todo o ano

boa fonte de vitamina C, boa fonte de vitamina A

Pepino

Low

Verão

boa fonte de vitamina C

Funcho

High

Todo o ano

boa fonte de vitamina C e potássio

Gengibre

High

Outono

contém vitamina C, magnésio e potássio

Uvas

Low

Outono

boa fonte de vitamina K

Toranja

Low

Inverno

rico em vitamina A, rico em vitamina C

Couve frisada

High

Outono / inverno / primavera

excelente fonte de vitamina A e vitamina C, boa fonte de cálcio e potássio

Kiwi

Low

Outono / inverno / primavera

rico em vitamina C, boa fonte de potássio e vitamina E

Limão

Low

Todo o ano

rico em vitamina C

Lima

Low

Todo o ano

rico em vitamina C

Melões (todos)

Low

Verão

rico em vitamina A, rico em vitamina C

Laranja

High

Inverno

rico em vitamina C

Pêssegos

Low

Verão

boa fonte de vitamina C

Peras

High

Outono / inverno

boa fonte de vitamina C

Ananás

High

Outono / inverno / primavera

rico em vitamina C

Ameixas

High

Verão

boa fonte de vitamina C

Framboesas

Low

Verão / outono

rico em vitamina C

Espinafres

Low

Outono / primavera

rico em vitamina A, vitamina C, ferro e folato, boa fonte de magnésio

Batata-doce (crua)

High

Outono / inverno

boa fonte de potássio, rica em vitamina A e vitamina C

Tomate

Low

Verão

rico em vitamina A, rico em vitamina C, boa fonte de potássio
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PREPARAÇÃO ADEQUADA DOS
PRODUTOS
Prepare as frutas e legumes antes
de os inserir na centrifugadora de
sumos:
• Lave devidamente os produtos
(enxague com água morna, com
um produto adequado ou com
água e vinagre de cidra).
• Descasque ou retire a pele
conforme necessário e corte os
alimentos até ao tamanho certo
– suficientemente pequenos para
caberem facilmente no funil de
enchimento, sem ter de os forçar
para baixo com o empurrador de
alimentos.
• Retire a casca de todos os citrinos
antes de os espremer.
• Retire as pevides e as sementes
grandes dos frutos de caroço antes
de fazer o sumo.

FUNIL DE ENCHIMENTO

CONSUMIR O SUMO E A POLPA

ALIMENTOS PROIBIDOS

• Nunca coloque a mão ou os dedos
no funil de enchimento quando ele
estiver fixo ao aparelho.

Em vez de fazer a compostagem da
polpa ou de a deitar fora depois do
sumo, pode optar por consumi-la.
Consulte o nosso Guia de Receitas
para obter algumas dicas divertidas
sobre o que fazer com a polpa. Ao
usar estas ideias criativas, pode
desfrutar da polpa numa série de
maneiras deliciosas (e saudáveis).

Alimentos que NUNCA devem ser
utilizados nesta centrifugadora de
sumos:

• Ligue sempre a centrifugadora
de sumos antes de adicionar
alimentos ao funil de enchimento.
A centrifugadora de sumos deve
estar a funcionar quando os
produtos entram na mesma.
• Não sobrecarregue o funil de
enchimento. Os produtos devem
ser adicionados gradualmente, a
um ritmo que a centrifugadora de
sumos possa acompanhar.
• Utilize apenas o empurrador
de alimentos fornecido para
empurrar os alimentos para dentro
do funil de enchimento. Nunca
utilize os dedos, utensílios ou
qualquer outro aparelho.
• Nunca utilize uma força excessiva
para empurrar os produtos para
dentro do funil de enchimento.
• Ao fazer o sumo, certifique-se de
que todos os produtos se moveram
através do funil de enchimento e
para dentro do coador antes de
adicionar mais.

• Quer prefira doces ou salgados,
pode usar a polpa para criar
alguns petiscos saborosos!
• Para um melhor sabor, consuma o
sumo e a polpa frescos no espaço
de 48 horas.

• Alimentos que não contêm sumo
para extrair (por exemplo, bananas
ou abacates).
• Frutas ou legumes congelados.
• Frutos de caroço que têm pevides
ou sementes grandes que não
foram removidas. Os frutos de
caroço só podem ser utilizados
se a semente ou pevide tiver sido
removida.
SOBREAQUECIMENTO

• Se o motor sobreaquecer, a
centrifugadora de sumos desligase.
• Se a centrifugadora de sumos
deixar de trabalhar, desligue-a
da tomada e deixe-a arrefecer
durante pelo menos quinze
minutos antes de tentar usá-la
novamente.

• Se algum alimento ficar preso
no funil de enchimento, use o
empurrador de alimentos para
movê-lo pelo funil de enchimento e
para dentro do coador.
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Desmontagem

1

3

18

Certifique-se de que o aparelho
está desligado, na posição “OFF”
e desligado da tomada.

Desbloqueie a pega de bloqueio
da tampa da taça puxando a
pega para trás para fora das
“orelhas” de ambos os lados
da tampa da taça. Desloque a
pega para baixo.

2

4

Retire o jarro de debaixo do
bico. Para evitar pingos, utilize
a tampa do bico antigota para
fechar o bico de sumo.

Retire a taça da polpa da
base do motor puxando para
cima com a tampa da taça e o
coador ainda no lugar, e leve-a
diretamente para a pia.

5

7

Retire o empurrador de
alimentos levantando-o do funil
de enchimento.

Levante suavemente o coador
na vertical para fora do centro
da taça da polpa. Limpe
imediatamente o coador
(consulte as instruções de
manutenção).

6

8

Levante a tampa da taça na
vertical para fora da taça da
polpa e retire qualquer polpa do
interior da tampa. Pode utilizar
a extremidade plana da escova
de limpeza para raspar a polpa
da tampa.

Esvazie a taça da polpa. Utilize
a extremidade plana da escova
de limpeza para raspar facilmente a polpa e reserve-a para
ser utilizada noutras receitas ou
na compostagem. Também pode
deitar a polpa no caixote do lixo
ou de compostagem.
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Cuidados e
manutenção

Conservação do sumo e
da unidade

Siga as instruções de limpeza
abaixo antes da primeira utilização
e depois de cada utilização.
A limpeza da nutribullet
Juicer™ é rápida e fácil. Todos
os componentes, à exceção do
empurrador de alimentos e da
base do motor, são seguros para a
máquina de lavar loiça. Continue
a ler para mais algumas dicas de
limpeza e boas práticas.

1

2
3

Certifique-se sempre de que a
base do motor está desligada
da tomada antes de começar
a montagem, desmontagem,
limpeza ou armazenamento da
unidade.
Uma vez esvaziada a taça da
polpa, enxague todas as peças
com água corrente.
Utilize a escova de limpeza
para esfregar o coador debaixo
de água corrente. Certifique-se
de que limpa corretamente o
coador sempre que fizer sumos,
pois os minerais das frutas e
legumes podem causar uma
acumulação no coador, o que
pode impedir a extração máxima
de sumo.
AVISO: Tenha sempre cuidado ao
limpar o coador, uma vez que ele
contém dentes de lâminas afiadas
no parte do disco plano.
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4

5

DICA: Limpe sempre o coador o
mais rapidamente possível depois
de fazer os sumos utilizando a
escova de limpeza. Se a deixar
acumular, a polpa secará no
coador e tornar-se-á mais difícil
esfregar os orifícios bloqueados.
Se isso acontecer, certifique-se de
que mergulha o coador em água
quente durante 30 minutos.

Incluídos com a Juicer estão alguns ótimos acessórios de conservação: um
jarro de sumo, duas garrafas de conservação de sumo e dois tabuleiros de
congelação.
Os acessórios de conservação dãolhe três opções para conservar o
sumo:

1

Todos os componentes da Juicer,
à exceção da base do motor,
são seguros para a máquina de
lavar loiça. Também pode lavar
à mão com água morna e sabão.
DICA: Não utilize o ciclo de
esterilização na sua máquina
de lavar loiça para limpar a
centrifugadora de sumos, pois
pode fazer com que as peças se
deformem.

2

Limpe a base do motor com um
pano limpo e húmido.
AVISO: Nunca mergulhe a base do
motor em água ou outros líquidos.

Instruções de limpeza para
os acessórios de conservação
nutribullet Juicer™:
•

As garrafas de conservação de
vidro e as tampas são seguras
para a máquina de lavar loiça.

•

Os tabuleiros de congelação e
as tampas são seguros para a
máquina de lavar loiça.

3

NO JARRO:
O jarro de sumo conserva até
800 ml. Certifique-se de que
guarda o jarro na vertical no
frigorífico, com a tampa bem
vedada, o fecho fechado e sem
nada em cima da tampa.
NAS GARRAFAS:
Use cada garrafa de
conservação para guardar até
350 ml de sumo, para que possa
apreciá-lo mais tarde — seja em
casa ou numa deslocação. Encha
as garrafas deixando cerca
de 0,6 cm de espaço no topo,
deixando apenas uma pequena
quantidade de ar na garrafa.

de sumo congelado (Consulte
o nosso Guia de Receitas para
algumas receitas inspiradoras
de “shots” de sumo congelado
para adicionar às suas bebidas
favoritas ou para beber
sozinhos.)
Para um melhor sabor, consuma o
sumo e a polpa frescos no espaço
de 48 horas.
Não coloque nada em cima da
tampa do jarro quando guardar no
frigorífico.
Guarde as peças restantes da
unidade num local seguro onde não
sejam danificadas e não causem
danos, uma vez que algumas das
peças são afiadas!

NOS TABULEIROS:
Cada tabuleiro de congelação
leva um total de 470 ml: um
tabuleiro tem oito cavidades de
60 ml e o outro tabuleiro tem
quatro cavidades de 120 ml. São
uma ótima maneira de preservar
o sumo a longo prazo e, depois,
descongelá-lo a qualquer
momento para uma porção
inteira bebível. Ou, então, use
os tabuleiros para fazer “shots”
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Guia de resolução de
problemas
1

PROBLEMA: O botão de
alimentação pisca três vezes e
depois fica iluminado quando
seleciono uma velocidade.

3

SOLUÇÃO: Isto significa que a
unidade não está devidamente
montada. Certifique-se de
que a taça da polpa está bem
colocada em cima da base do
motor e que a pega de bloqueio
está bloqueada.

2

PROBLEMA: A centrifugadora de
sumos parou no meio do sumo e
o botão de alimentação piscou.
SOLUÇÃO: Certifique-se de que
a pega de bloqueio está bem
bloqueada.

PROBLEMA: A centrifugadora
de sumos parou no meio do
sumo e o botão de alimentação
permanece iluminado.
SOLUÇÃO: Excedeu 10 minutos
de tempo de funcionamento
contínuo. Desligue a
centrifugadora de sumos da
tomada e mantenha o aparelho
desligado durante 15 minutos
antes de continuar a utilização.

4

PROBLEMA: A centrifugadora
de sumos parou de funcionar
e todas as luzes piscaram três
vezes.
SOLUÇÃO: A centrifugadora de
sumos sobreaqueceu. Desligue
a unidade da tomada e deixe-a
arrefecer durante 15 minutos
antes de continuar a utilização.

Peças de substituição
Para encomendar peças e acessórios adicionais, visite o nosso site em
nutribullet.com
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PT/ Explicação das marcações
PT/ Esta marcação indica que este produto não deve ser
eliminado com outros resíduos domésticos em toda a
UE. Para evitar eventuais danos ao ambiente ou à saúde
humana decorrentes da eliminação descontrolada de
resíduos, recicle-o de forma responsável para promover
a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para
devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de
devolução e recolha ou contacte o vendedor onde o produto
foi adquirido. O produto poderá ser levado para uma
reciclagem segura do ponto de vista ambiental.
PT/ Este produto está em conformidade com o regulamento
europeu n.º 1935/2004 relativo aos materiais e objetos
destinados a entrar em contacto com alimentos.
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