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Dôležité bezpečnostné
opatrenia
Varovanie! Aby ste zabránili riziku vážneho zranenia,
pred používaním svojho odšťavovača nutribullet
Juicer™si pozorne prečítajte všetky pokyny. Pri používaní
akéhokoľvek elektrického spotrebiča je nevyhnutné vždy
dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane
nasledujúcich dôležitých informácií.
OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ
VAROVANIE!
Tento systém na odšťavovanie
obsahuje ostré čepele a pohyblivé
diely a NESMÚ ho používať deti,
ktoré nemajú dosť skúseností
a poznatkov o jeho bezpečnej
prevádzke. Musia byť pod
starostlivým dohľadom a správne
poučené o bezpečnej prevádzke
spotrebiča.
Spotrebič a jeho elektrický
napájací kábel uchovávajte
mimo dosahu detí. Deti by
sa so spotrebičom nemali
hrať. Aby sa zabránilo riziku
zadusenia malých detí, odstráňte
a bezpečne zlikvidujte ochranný
kryt namontovaný na elektrickú
zástrčku odšťavovača.
VYHÝBAJTE SA KONTAKTU
S POHYBUJÚCIMI SA DIELMI.

Ďakujeme vám, že ste si kúpili nutribullet Juicer™.
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Počas obsluhy spotrebiča dávajte
pozor, aby ste sa rukami, prstami,
vlasmi, časťami odevu ani

vareškou alebo inými pomôckami
nepriblížili ku spotrebiču.
Spotrebič nie je určený, aby ho
používali osoby (vrátane detí) so
zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo rozumovými schopnosťami
alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí, pokiaľ nie sú pod
dohľadom alebo neboli poučené
o bezpečnom používaní
spotrebiča osobou zodpovednou
za ich bezpečnosť.
SITKO A NOŽE SÚ OSTRÉ!
MANIPULUJTE S NIMI
MIMORIADNE OPATRNE!
Nedotýkajte sa malých rezných
čepelí/zúbkov na dne/základni
sitka. Nepribližujte sa prstami
k ostrej čepeli na dne násypky.
Spotrebič počas používania
nenechávajte bez dozoru.
Tvrdé ovocie a zelenina spôsobia
silnejšie zaťaženie motora, aj pri
zvolenej nižšej rýchlosti.
Ak zistíte, že pod odšťavovačom,
3

okolo neho alebo na samotnom
spotrebiči nájdete rozliatu
kvapalinu, odpojte jednotku od
elektrického napájania. Pred
zapnutím spotrebiča úniky utrite
utierkou a nechajte jednotku
vyschnúť.
Na potraviny vložené do násypky
netlačte prstami ani inými
pomôckami. Na zatlačenie potravín
do vnútra používajte iba dodanú
tlačku. Ak je násypka namontovaná
na odšťavovači, nikdy do nej
nevsúvajte ruku ani prsty. Ak sa
nejaká potravina zasekne v násypke,
potlačte ju dodanou tlačkou alebo
iným kusom ovocia alebo zeleniny.
Vypnite motor a uistite sa, že sa
zastavili všetky pohyblivé diely, až
potom odšťavovač rozmontujte, aby
ste odstránili zvyšnú dužinu.
Tento ani žiadny iný spotrebič
nepoužívajte, pokiaľ je na nich
poškodený elektrický napájací kábel
alebo zástrčka, pokiaľ sa na nich
vyskytla nejaká porucha, ak spadli
alebo sa nejako poškodili. Ak je
elektrický napájací kábel poškodený,
musí ho vymeniť pracovník výrobcu,
povereného servisu alebo podobne
kvalifikovaná osoba, len tak sa
predíde nebezpečenstvu.
UPOZORNENIE: Aby sa zabránilo
ohrozeniu v dôsledku neúmyselného
zresetovania tepelnej poistky,
tento spotrebič sa nesmie napájať
prostredníctvom externého
spínača, ako je časovač, ani sa
nesmie zapájať do obvodu, ktorý
sa pravidelne nezávisle zapína
a vypína.
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Spotrebič nepoužívajte, ak je jeho
otočné sitko, alebo jeho ochranný
kryt, poškodené alebo sú na ňom
nejaké viditeľné praskliny.
Po každom použití odšťavovača sa
uistite, že je spotrebič VYPNUTÝ.
Pred odmontovaním dielov sa
uistite, že sa sitko prestalo otáčať
a že sa motor úplne zastavil.

BEZPEČNOSŤ VÝROBKU
Tento odšťavovač je navrhnutý iba
na spracovanie ovocia a zeleniny.
Správnu rýchlosť na odšťavovanie
vybraného ovocia a zeleniny
nájdete v príručke odšťavovača.
Nepoužívajte na spracovanie
žiadneho zmrazeného ovocia
alebo zeleniny.
Odšťavovač nepoužívajte bez
nádoby na dreň ani bez veka
pripojeného k základni s motorom.
Ich správne umiestnenie nájdete
v návode.
Pred prvým použitím odšťavovača
odstráňte a bezpečne zlikvidujte
akýkoľvek obalový materiál alebo
reklamné štítky.
Uistite sa, že spotrebič stojí na
stabilnej, rovnej, čistej a suchej
ploche.
Pred odšťavovaním citrusov ich
ošúpte.
Neodšťavujte kôstkové ovocie,
pokiaľ ste neodstránili kôstky alebo
jadrovník.
Pred zapnutím motora sa vždy
uistite, že je kryt nádoby na dreň
správne upevnený svorkou (so
zaisťovacou rukoväťou). Svorky

(zaisťovaciu rukoväť ) neuvoľňujte,
kým je odšťavovač zapnutý
a v prevádzke.

povrchov, ako je napríklad varná
doska, ani aby bol zalomený alebo
zauzlený.

Pri používaní odšťavovača zaistite
dostatočný priestor okolo spotrebiča,
aby bola zaručená správna
cirkulácia vzduchu.

Pravidelne kontrolujte elektrický
napájací kábel, zástrčku a samotný
odšťavovač, či nie sú poškodené.

Používanie neodporúčaných
doplnkov, alebo doplnkov značky
inej než nutribullet®, môže spôsobiť
požiar, úraz elektrickým prúdom
alebo zranenie. Tento odšťavovač je
určený iba na použitie v domácnosti.
Odšťavovač nepoužívajte na iné než
určené použitie. Nepoužívajte ho vo
vozidle v pohybe ani na plavidlách.
Nepoužívajte vonku. Nesprávne
použitie môže spôsobiť zranenie.
Ak do 10 minút nezvolíte žiadnu
rýchlosť, napájanie jednotky sa
vypne.

Aby ste zabránili úrazu elektrickým
prúdom a zraneniu osôb,
neponárajte odšťavovač, základňu
s motorom, elektrický napájací kábel
ani zástrčku do vody alebo iných
kvapalín.
Odšťavovač nepoužívajte, ak je
otočné sitko poškodené.
Odšťavovač udržiavajte čistý. Ďalšie
informácie nájdete v časti venovanej
starostlivosti a čisteniu.
VAROVANIE!
Počas bežnej prevádzky sa môžu
vyskytovať vibrácie.

Ak sa motor z nejakého dôvodu
zastaví, odpojte základňu a nechajte
ju chladnúť aspoň 15 minút.

Ak sa vyskytnú nadmerné vibrácie,
používanie prerušte a zavolajte
servis pre zákazníkov.

Ak odšťavovač nechávate bez
dozoru, keď ho nepoužívate, pred
nasadením alebo odobratím dielov
a pred čistením vždy prepnite
vypínač do polohy OFF a vytiahnite
jeho zástrčku zo zásuvky elektrickej
siete. Pri vyťahovaní zástrčky
elektrického napájacieho kábla
uchopte zástrčku a vytiahnite ju
zo zásuvky. Nikdy neťahajte za
elektrický napájací kábel.

Akúkoľvek údržbu okrem čistenia
musí urobiť kvalifikovaný elektrikár.
Nepokúšajte sa na odšťavovači
robiť žiadne opravy ani servis,
kontaktujte servis zákazníkov na
stránkach www.nutribullet.com

Nedovoľte, aby elektrický napájací
kábel visel cez okraj stola alebo
ponad nejakú hranu.
Nedovoľte, aby sa elektrický
napájací kábel dotýkal horúcich

Túto príručku
si odložte!
NA POUŽITIE IBA V
DOMÁCNOSTI
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Obsah balenia spotrebiča

Zostavenie spotrebiča
tlačka

ZÁKLADŇA S 800
WATTOVÝM MOTOROM
SO ZAISŤOVACOU
RUKOVÄŤOU

KRYT NÁDOBY NA
DUŽINU SO 76 MM
NÁSYPKOU

TLAČKA

76 mm násypka

kryt nádoby
antikorové sitko
(vnútri nádoby)
1,5 L NÁDOBA NA DREŇ
S VÝLEVKOU PROTI
KVAPKANIU

ANTIKOROVÉ SITKO

800 ML KARAFA

1,5 l nádoba na dreň
zaisťovacia rukoväť
výlevka proti kvapkaniu
veko karafy odšťavovača
dvojrýchlostný
ovládač

VEKO KARAFY ODŠŤAVOVAČA SO SEPARÁTOROM PENY

ČISTIACA KEFA

základňa
s motorom
800 ml karafa
odšťavovača
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Zostavenie

1

3

8

Položte základňu motora
na suchý, rovný povrch linky.
Skontrolujte, či je ovládač
nastavený v polohe „OFF“
a jednotka je odpojená od
elektrického napájania.

Zarovnajte sitko so spojkou
motorového pohonu a zatlačte,
kým neklikne na miesto. So
sitkom manipulujte tak, že ho
uchopíte na horných okrajoch,
pričom dávajte pozor, aby ste
sa nedotkli ostrých výstupkov
na základni sitka. Skontrolujte,
či je sitko správne nasadené
na mieste a zaistite ho vnútri
nádoby na dreň.

2

4

Na základňu s motorom
nasaďte nádobu na dreň.
Zarovnajte nádobu na dreň
so základňou s motorom tak,
aby bola výlevka zarovnaná
s priehlbinou na základni
s motorom.

Nasaďte kryt nádoby na sitko
a nádobu na dreň. Bočné „uši“
na kryte nádoby by ste mali
zarovnať s „ušami“ na bokoch
nádoby na dreň.

5

Zdvihnite zaisťovaciu rukoväť
a presuňte ju na „uši“ na
každej strane veka nádoby.
Zaisťovacia rukoväť by mala
byť vo vertikálnej polohe
a zaistená na svojom mieste.

6

Preklopte kryt výlevky proti
kvapkaniu vertikálne nahor,
aby už nezakrýval výlevku na
šťavu.

POZNÁMKA: ak zaisťovacia
rukoväť nebude bezpečne na
mieste, elektrické napájanie
odšťavovača sa nezapne.

7

Nasaďte veko karafy
odšťavovača na vrch
karafy a otvorte západku na
uzamykacom veku.

8

Karafu odšťavovača mierne
nakloňte a vložte ju pod
výlevku na šťavu. Zarovnajte
výlevku s otvorom na veku
karafy odšťavovača a karafu
odšťavovača vyrovnajte.
Pohodlne zapadne pod výlevku,
aby dobre držalo na mieste.
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Pokyny na použitie

1

10

Zhromaždite všetky
požadované suroviny a umyte
ich. Pripravte suroviny,
nakrájajte ich, olúpte alebo
odstráňte šupky, stopky alebo
semienka.

2

Po kompletnom zostavení
odšťavovača zapojte zástrčku
do zásuvky elektrickej siete.
Pomocou dvojrýchlostného
ovládača vyberte rýchlosť
a začnite s odšťavovaním.
Rýchlosti môžete prepínať
podľa želania, v závislosti
od typu produktu. (Pozrite
si tabuľku na strane 14, kde
nájdete odporúčané rýchlosti
pre rôzne typy produktu).

3

Pokiaľ je motor v prevádzke,
začnite suroviny zatláčať do
násypky, používajte tlačku.
POZNÁMKA: Pri zatláčaní potravín
tlačkou nepôsobte nadmernou
silou ani netlačte veľmi rýchlo,
pretože nedosiahnete maximálnu
výťažnosť šťavy.

4

Z výlevky začne vytekať šťava
do karafy odšťavovača, zatiaľ
čo dreň sa oddelí a bude sa
zhromažďovať v nádobe na
dreň.

VAROVANIE: Na zatláčanie
potravín do násypky k sitku nikdy
nepoužívajte ruky/prsty ani iné
nástroje. Na zatláčanie surovín
používajte výhradne tlačku.
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Ovládač
DVOJRÝCHLOSTNÝ
OVLÁDAČ A NASTAVENIA
ODŠŤAVOVANIA
OFF
LOW

5

Keď sa nádoba na dreň
úplne naplní, pred ďalším
odšťavovaním ju musíte
vyprázdniť. Pozrite pokyny na
demontáž.

6

Vždy sa uistite, že ste
dvojrýchlostný ovládač prepli
do polohy „OFF“ a počkajte,
kým sa nezastaví sitko,
až potom vyberte karafu
odšťavovača spod výlevky.
Po každom použití vytiahnite
elektrickú zástrčku zo sieťovej
zásuvky.

HIGH

OFF
LOW

HIGH

7

Vyberte karafu odšťavovača
spod výlevky. Ak by ste chceli,
môžete karafu odšťavovača
uzavrieť vekom karafy a šťavu
odložiť.
POZNÁMKA: Aby ste to mohli
urobiť, musíte najprv karafu
odšťavovača nakloniť mierne
dopredu, aby sa veľký otvor na
veku oddelil od výlevky, a aby ste
mohli karafu vysunúť. Je to opačný
postup úkonov vzhľadom na
montáž.
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OFF:
Ovládač je v polohe OFF,
odšťavovač je vypnutý.

LOW (Nízka):
Rýchlosť najvhodnejšia na
odšťavenie mäkkého ovocia
a zeleniny.

OFF

8

Ihneď presuňte kryt výlevky
proti kvapkaniu nadol na
výlevku, aby ste zabránili tomu,
že zvyšná šťava bude kvapkať
na odšťavovač alebo na dosku
pod odšťavovačom.

LOW

HIGH

HIGH (Vysoká):
Rýchlosť najvhodnejšia na
spracovanie mrkvy a repy.

TIP: Odporúčame vám vytiahnuť
karafu odšťavovača ľavou rukou,
zatiaľ čo pravou preklopte výlevku
proti kvapkaniu nadol a nad otvor
výlevky.
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Tipy pri odšťavovaní
NÁVOD NA VÝBER RÝCHLOSTI ODŠŤAVOVANIA

14

SUROVINY

RÝCHLOSTI

SEZÓNY

VITAMÍNY/VÝŽIVOVÉ LÁTKY

Jablko

Vysoká

Celý rok

zdroj kvercetínu

Repy

Vysoká

Leto/Jeseň/Zima

vynikajúci zdroj kyseliny listovej

Čučoriedky

Vysoká

Leto

dobrý zdroj vitamínu C

Brokolica

Vysoká

Jeseň/Jar

vysoký obsah vitamínu C, vysoký obsah kyseliny listovej, dobrý zdroj draslíka

Ružičkový kel

Vysoká

Jeseň/Zima

vysoký obsah vitamínu C, dobrý zdroj kyseliny listovej

Kapusta

Nízka

Jeseň/Zima/Jar

vysoký obsah vitamínu C

Mrkva

Vysoká

Celý rok

vynikajúci zdroj vitamínu A, dobrý zdroj vitamínu C

Karfiol

Vysoká

Jeseň

vysoký obsah vitamínu C, dobrý zdroj kyseliny listovej

Zeler

Vysoká

Celý rok

dobrý zdroj vitamínu C, dobrý zdroj vitamínu A

Uhorky

Nízka

Leto

dobrý zdroj vitamínu C

Fenikel

Vysoká

Celý rok

dobrý zdroj vitamínu C a draslíka

Zázvor

Vysoká

Jeseň

obsahuje vitamín C, horčík a draslík

Hrozno

Nízka

Jeseň

dobrý zdroj vitamínu K

Grapefruit

Nízka

Zima

vysoký obsah vitamínu A, vysoký obsah vitamínu C

Kučeravý kel

Vysoká

Jeseň/Zima/Jar

vynikajúci zdroj vitamínu A a vitamínu C, dobrý zdroj vápnika a draslíka

Kiwi

Nízka

Jeseň/Zima/Jar

vysoký obsah vitamínu C, dobrý zdroj draslíka a vitamínu E

Citrón

Nízka

Celý rok

vysoký obsah vitamínu C

Limetka

Nízka

Celý rok

vysoký obsah vitamínu C

Melóny (všetky)

Nízka

Leto

vysoký obsah vitamínu A, vysoký obsah vitamínu C

Pomaranč

Vysoká

Zima

vysoký obsah vitamínu C

Broskyne

Nízka

Leto

dobrý zdroj vitamínu C

Hrušky

Vysoká

Jeseň/Zima

dobrý zdroj vitamínu C

Ananás

Vysoká

Jeseň/Zima/Jar

vysoký obsah vitamínu C

Slivky

Vysoká

Leto

dobrý zdroj vitamínu C

Maliny

Nízka

Leto/Jeseň

vysoký obsah vitamínu C

Špenát

Nízka

Jeseň/Jar

vysoký obsah vitamínu A, vitamínu C, železa a kyseliny listovej, dobrý zdroj horčíka

Bataty (surové)

Vysoká

Jeseň/Zima

dobrý zdroj draslíka, vysoký zdroj vitamínu A a vitamínu C

Paradajky

Nízka

Leto

vysoký obsah vitamínu A, vysoký obsah vitamínu C, dobrý zdroj draslíka
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VLASTNÁ PRÍPRAVA SUROVÍN

NÁSYPKA

KONZUMÁCIA ŠŤAVY A DRENE

ZAKÁZANÉ POTRAVINY

Pred vložením ovocia a zeleniny
do odšťavovača si ich pripravte:

• Ak je násypka namontovaná na
spotrebiči, nikdy do nej nevsúvajte
ruku ani prsty.

Namiesto kompostovania alebo
vyhodenia drene po odšťavení ju
môžete skonzumovať. Pozrite si
náš receptár, kde nájdete niekoľko
tipov, ako spracovať dreň. Využitím
týchto kreatívnych myšlienok
môžete dužinu využiť rôznymi
chutnými (a zdravými) spôsobmi.

Potraviny, ktoré by ste nikdy
nemali používať v tomto
odšťavovači:

• Suroviny dôkladne očistite
(opláchnite vlažnou vodou,
potraviny umyte alebo opláchnite
vodou s prídavkom jablkového
octu).
• Podľa potreby suroviny ošúpte
a pokrájajte na rovnako veľké
kúsky – dostatočne malé, aby
sa zmestili do násypky bez toho,
že by ste ich museli nasilu tlačiť
tlačkou.
• Pred odšťavovaním citrusov ich
ošúpte.
• Pred odšťavovaním odstráňte
z jadrového a kôstkového ovocia
veľké stopky a kôstky.

• Pred vsunutím potravín do
násypky odšťavovač vždy zapnite.
Keď sa surovina dostáva k sitku,
musí byť odšťavovač zapnutý.
• Násypku nepreťažujte. Suroviny
musíte pridávať postupne, aby
ich mohol odšťavovač dobre
spracovať.
• Na zatlačenie potravín do
násypky používajte iba dodanú
tlačku. Nikdy nepoužívajte prsty,
nástroje ani žiadne iné pomôcky.
• Pri zatláčaní surovín do násypky
nikdy nepoužívajte nadmernú silu.
• Pri odšťavovaní sa uistite, že
všetky suroviny prešli násypkou
a sitkom, až potom pridajte
ďalšie.
• Ak by sa nejaká surovina
zasekla v násypke, použite na jej
pretlačenie tlačku, aby sa dostala
až ku sitku.

16

• Či už dávate prednosť sladkým
alebo slaným jedlám, môžete
dužinu použiť na prípravu
chutných pochúťok!
• Aby sa zachovala najlepšia
chuť jedál, skonzumujte čerstvú
šťavu a dužinu do 48 hodín od
odšťavenia.

• Potraviny, ktoré neobsahujú
šťavu, ktorá by sa dala odstrediť
(napríklad banány alebo
avokádo).
• Mrazené ovocie alebo zelenina.
• Kôstkové ovocie s veľkými
jadierkami alebo semienkami,
ktoré neboli odstránené. Kôstkové
ovocie sa môže používať iba po
odstránení semienok a kôstok.
PREHRIATIE

• Ak sa motor prehreje, odšťavovač
sa vypne.
• Ak odšťavovač prestane fungovať,
odpojte ho od elektrického
napájania a pred ďalším
pokusom o použitie ho nechajte
aspoň pätnásť minút chladnúť.
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Demontáž

1

3

18

Uistite sa, že je spotrebič
vypnutý s vypínačom v polohe
„OFF“ a odpojený od
elektrického napájania.

Odistite zaisťovaciu rukoväť
od krytu nádoby na dreň
potiahnutím rukoväte z „uší“ na
boku krytu nádoby na dreň.
Sklopte rukoväť nadol.

2

4

Vyberte karafu spod výlevky.
Aby ste predišli kvapkaniu,
použite na zatvorenie výlevky
kryt výlevky proti kvapkaniu.

Odpojte nádobu na dreň
zo základne s motorom
potiahnutím nahor s krytom
nádoby a sitkom na mieste
a odneste ju rovno do
kuchynského drezu.

5

7

Vyberte tlačku vytiahnutím
z násypky.

Opatrne nadvihnite sitko
vertikálne zo stredu nádoby na
dreň. Dôkladne vyčistite sitko
(pozrite si pokyny na čistenie).

6

8

Nadvihnite kryt nádoby
vertikálne z nádoby na dreň
a odstráňte dužinu z vnútra
krytu. Na vybratie zvyškov
dužiny z krytu môžete použiť
plochý koniec čistiacej kefky.

Vyprázdnite nádobu na dreň.
Na jednoduché vyprázdnenie
dužiny použite čistiacu kefku.
Dužinu si potom odložte na
použitie pri iných receptoch
alebo do iných jedál. Dužinu
môžete vyhodiť do odpadu
alebo skompostovať.
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Starostlivosť a údržba

Uchovávanie šťavy
K odšťavovaču Juicer patrí aj príslušenstvo na uskladnenie šťavy: karafa
odšťavovača, dve skladovacie fľaše a dva zmrazovacie podnosy.

Pred prvým a po každom použití
vždy dodržiavajte nasledujúce
pokyny.
Čistenie spotrebiča nutribullet
Juicer™ je rýchle a jednoduché.
Všetky komponenty, okrem
tlačky a základne s motorom, sa
môžu umývať v umývačke riadu.
Prečítajte si niekoľko tipov na
čistenie a najlepšie postupy.

1

2
3

Pred montážou, odmontovaním
dielov, čistením základne
s motorom alebo odložením
jednotky sa vždy uistite, že ste
základňu s motorom odpojili od
elektrického napájania.
Po vyprázdnení nádoby na
dužinu opláchnite všetky diely
pod tečúcou vodou.
Na vydrhnutie sitka pod
tečúcou vodou použite dodanú
čistiacu kefku. Zaistite,
aby ste sitko vyčistili po
každom odšťavovaní, pretože
minerály z ovocia a zeleniny
sa môžu usadiť na sitku, čo
zabráni maximálnej účinnosti
odšťavovania.
VAROVANIE: Pri čistení sitka
dávajte veľký pozor, pretože na
plochej časti disku sú ostré výstupky
a zúbky.

20

4

5

TIP: Sito čistite čo najskôr po
odšťavovaní, použite čistiacu kefku.
Ak necháte zvyšky usadiť, dužina na
sitku zaschne a upchaté otvory sa
budú dať len ťažko očistiť. V takom
prípade nechajte sitko namočené
30 minút v horúcej vode.

Všetky komponenty
odšťavovača, okrem základne
s motorom, sa môžu umývať
v umývačke riadu. Môžete ich
umyť aj ručne v teplej vode
s prídavkom saponátu.
TIP: Odšťavovač neumývajte
pomocou sterilizačného cyklu
umývačky riadu, pretože by sa
mohli jeho diely zdeformovať.

Skladovacie príslušenstvo ponúka
tri možnosti skladovania šťavy:

1

2

Základňu s motorom
poutierajte čistou vlhkou
utierkou.
VAROVANIE: Základňu s motorom
nikdy neponárajte do vody ani inej
kvapaliny.

Pokyny na čistenie príslušenstva
nutribullet Juicer™ na
skladovanie:
•

Sklenené skladovacie fľaše
a veká sa môžu umývať
v umývačke riadu.

•

Zmrazovacie podnosy a veká
sa môžu umývať v umývačke
riadu.

3

V KARAFE:
V karafe odšťavovača sa
dá uložiť až 800 ml šťavy.
Uistite sa, že karafu uskladníte
stojacu v chladničke s tesne
nasadeným vekom, za
zaistenými západkami, pričom
na veku nesmie byť nič uložené.
VO FĽAŠIACH:
V každej skladovacej fľaši
uložte až 350 ml šťavy, aby ste
si ju mohli vychutnať neskôr –
doma alebo na prechádzke.
Naplňte fľaše, pričom nechajte
aspoň 6 cm od vrchu, nechajte
vo fľaši trochu vzduchu.

pridať do svojich obľúbených
nápojov alebo piť samostatne.)
Aby sa zachovala najlepšia
chuť jedál, skonzumujte čerstvú
šťavu a dužinu do 48 hodín od
odšťavenia.
Pri skladovaní karafy v chladničke
na veko karafy nič neklaďte.
Zostávajúce diely jednotky uložte
na bezpečnom mieste, kde sa
nepoškodia a nikoho neohrozia,
pretože sú na nich ostré diely!

NA PODNOSOCH:
Na každom zmrazovacom
podnose sa môže uložiť 470
ml: na jednom podnose je
osem 60 ml jamiek na inom
sú štyri 120 ml jamky. Je to
vynikajúci spôsob na dlhodobé
uchovávanie šťavy, ktorú
potom môžete rozmraziť
a vypiť si porciu šťavy. Alebo
použite podnosy na prípravu
mrazených džúsov. (Pozrite
si náš receptár, kde nájdete
niekoľko inšpiratívnych receptov
na mrazené šťavy, ktoré môžete
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Riešenie problémov
1

PROBLÉM: Vypínač trikrát
blikne a potom po výbere
rýchlosti ostane svietiť.

3

RIEŠENIE: Znamená to, že
spotrebič nie je správne
zostavený. Uistite sa, že
nádoba na dreň je správne
nasadená na základni
s motorom a zaisťovacia
rukoväť je zaistená na mieste.

2

PROBLÉM: Odšťavovač
sa zastavil pri odšťavovaní
a vypínač bliká.
RIEŠENIE: Skontrolujte, či je
zaisťovacia rukoväť bezpečne
zaistená na mieste.

PROBLÉM: Odšťavovač
sa zastavil pri odšťavovaní
a vypínač ostal svietiť.
RIEŠENIE: Bola prekročená
doba 10 minút nepretržitej
prevádzky spotrebiča.
Vypnite elektrické napájanie
odšťavovača a pred ďalším jeho
použitím ho nechajte vypnutý
15 minút.

4

PROBLÉM: Odšťavovač sa
zastavil a všetky svetlá blikli
trikrát.
RIEŠENIE: Odšťavovač sa
prehrial. Vypnite elektrické
napájanie jednotky a pred
ďalším jeho použitím ho
nechajte chladnúť 15 minút.

Náhradné diely
Pri objednávaní doplnkov a náhradných dielov navštívte naše webové stránky
nutribullet.com
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SK/ Vysvetlenie označení
SK/ Toto označenie znamená, že sa spotrebič v celej EÚ
nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Aby sa
zabránilo škodám na životnom prostredí alebo ohrozeniu
ľudského zdravia, spotrebič zodpovedne recyklujte, aby bolo
možné zhodnotiť druhotné suroviny. Pri recyklácii spotrebiča
využite služby zberných stredísk alebo kontaktujte predajcu
v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Predajca môže výrobok
prevziať a zaistiť bezpečnú recykláciu.
SK/ Tento výrobok spĺňa požiadavky európskeho Nariadenia
č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk
s potravinami.
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