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Viktiga skyddsåtgärder
Varning! Läs noggrant alla instruktioner för att undvika
risk för allvarliga skador innan du använder din
nutribullet Juicer™. När du använder en elektrisk apparat
ska grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid iakttas,
bland annat följande viktiga information.
PERSONLIG SÄKERHET
VARNING!
Denna juicepress har vassa blad
och rörliga delar och är INTE
avsedd för barn utan erfarenhet
och kunskap om hur den ska
användas på ett säkert sätt. De
ska noggrant övervakas och
ha grundlig instruktion om en
korrekt användning och säker
drift.
Håll apparaten och den
tillhörande sladden utom
räckhåll för barn. Barn får inte
leka med apparaten. För att
förhindra kvävningsrisk för små
barn ska du ta bort och slänga
skyddslocket som sitter på
juicepressens strömkontakt.
UNDVIK KONTAKT MED
RÖRLIGA DELAR.

Tack för att du köpte nutribullet Juicer™.
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(inklusive barn) med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental
förmåga, eller bristande
erfarenhet och kunskap, om
de inte övervakas eller har fått
instruktioner om användningen
av apparaten av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
SILEN OCH BLAD ÄR VASSA!
HANTERA MYCKET FÖRSIKTIGT!
Vidrör inte de små skärbladen/
tänderna på silens botten/bas.
Håll fingrarna borta från det
vassa bladet i matningsrännan.
Lämna inte apparaten obevakad
när den används.
Hårda frukter och grönsaker
belastar motorn för mycket om en
låg hastighet väljs.

Håll händer, fingrar, hår, kläder
samt spatlar och andra redskap
borta från apparaten under
drift.

Koppla bort apparaten från
strömkällan om det finns spill
under, runt eller på själva
juicepressen. Rengör med en
trasa och låt apparaten torka
riktigt innan den används.

Denna apparat är inte avsedd
att användas av personer

Tryck inte in mat i
matningsrännan med fingrar
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eller redskap. Använd endast
den medföljande påskjutaren.
Placera inte din hand eller dina
fingrar i matningsrännan när den
är monterad på juicepressen. Om
mat fastnar i matningsrännan
använder du den medföljande
påskjutaren eller en annan bit frukt
eller grönsak för att trycka ner den.
Stäng av motorn och se till att alla
rörliga delar har stannat innan du
demonterar juicepressen för att ta
bort resterande fruktkött.
Använd inte denna eller någon
annan apparat med en skadad
sladd eller kontakt eller efter att
apparaten fungerar dåligt, eller
har tappats eller skadats på
något sätt. En skadad nätsladd
måste ersättas av tillverkaren,
serviceombudet eller en liknande,
kvalificerad person för att undvika
fara.
VAR FÖRSIKTIG: För att undvika
fara på grund av oavsiktlig
återställning av termosäkringen
får denna apparat inte försörjas
via en extern omkopplingsenhet,
t.ex. en timer, eller anslutas till en
krets som regelbundet slås på och
av av elnätet.
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PRODUKTSÄKERHET
Den här juicepressen är endast
avsedd för att pressa frukt och
grönsaker. Se guiden för att
bestämma rätt hastighet för de
frukter och grönsaker som du ska
pressa. Använd inte frysta frukter
eller grönsaker.
Använd inte juicepressen utan
fruktköttbehållaren och dess
lock fäst till motorbasen. Se
monteringsanvisningar för korrekt
placering.
Ta bort och släng alla
förpackningsmaterial och
reklametiketter innan du
använder juicepressen för första
gången.
Se till att ytan där apparaten
används är stabil, jämn, ren och
torr.
Ta bort skalet från alla
citrusfrukter innan de pressas.
Pressa inte kärnfrukter om inte
kärnor eller frön har avlägsnats.

Användning av tillbehör som
inte rekommenderas eller säljs
av nutribullet® kan orsaka
brand, elektrisk stöt eller skada.
Juicepressen är endast avsedd för
hushållsbruk. Använd inte denna
juicepress för något annat än
vad den är avsedd för. Använd
inte i fordon eller båtar i rörelse.
Använd inte utomhus. En felaktig
användning kan orsaka skada.
Apparaten stängs av om ingen
hastighet har valts inom 10
minuter.
Om motorn stannar av någon
anledning ska du dra ur kontakten
och låta den svalna i minst 15
minuter.
Stäng AV juicepressen och dra
sedan ur kontakten när den inte
används, innan du monterar
eller demonterar delar och innan
du rengör den. För att dra ut
kontakten, ta tag i kontakten och
dra ut den ur uttaget. Dra aldrig i
sladden.
Låt inte nätsladden hänga över
kanten på ett bord eller en
bänkskiva.

Använd inte apparaten om den
roterande silen eller skyddslocket
är skadat eller har synliga sprickor.

Kontrollera alltid att
fruktköttbehållarens lock sitter
fast ordentligt på plats (med
låshandtag) innan motorn
sätts på. Lossa inte klämmorna
(låshandtag) när juicepressen
fungerar.

Se alltid till att juicepressen är
avstängd efter varje användning.
Innan du tar isär den, se till att
silen har slutat rotera och att
motorn har stannat helt.

När du använder den här
juicepressen ska du se till att det
finns tillräckligt med utrymme runt
och under den för att få en bra
luftcirkulation.

Kontrollera regelbundet
nätsladden, kontakten och själva
juicepressen avseende eventuella
skador.

Låt inte nätsladden komma i
kontakt med heta ytor, t.ex. en spis,
och låt den inte trassla ihop sig
eller knytas ihop.

För att skydda mot brand,
elektriska stötar och personskador
får du inte lägga juicepressen,
motorbasen, sladden eller
kontakten i vatten eller någon
annan vätska.
Använd inte juicepressen om den
roterande silen är skadad.
Håll juicepressen ren. Se avsnittet
om skötsel och rengöring för
ytterligare information.
VARNING!
Vibrationer kan förekomma
under normal drift.
Om extrema vibrationer uppstår
ska du avbryta användningen
och ring kundtjänsten.
Allt underhåll utöver rengöringen
ska göras av en auktoriserad
elektriker. Försök inte att reparera
eller serva juicepressen. Kontakta
kundtjänsten för hjälp genom att
besöka www.nutribullet.com

Spara dessa
instruktioner!
ENDAST FÖR
HUSHÅLLSBRUK
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Vad som ingår

Monteringsguide
påskjutare

800 WATT MOTORBAS
MED LÅSHANDTAG

LOCK FÖR FRUKTKÖTTBEHÅLLARE MED 76 MM
MATNINGSRÄNNA

PÅSKJUTARE

76 mm matningsränna

behållarens lock
rostfri sil (inne i samlaren)

1,5 LITERS FRUKTKÖTTBEHÅLLARE MED
DROPPSÄKER PIP

ROSTFRI SIL

800 ML JUICEKANNA

1,5 liters
fruktköttbehållare
låshandtag
droppsäker pip
juicekannans lock
tvåhastighets
kontrollvred

JUICEKANNANS LOCK MED
FRÄMRE SEPARATOR

RENGÖRINGSBORSTE

motorbas

800 ml juicekanna
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Montering

1

Placera motorbasen på en
torr och jämn bänkskiva.
Se till att visaren står i läget
”OFF” och att enheten är
frånkopplad.

2

Ställ fruktköttbehållaren
på motorbasen. Anpassa
fruktköttbehållaren med
motorbasen så att pipen är
inriktad med motorbasens
inbuktade sida.

5

Lyft låshandtaget och flytta
det in i ”öronen” på varje
sida av fruktköttbehållarens
lock. Låshandtaget ska sitta
i vertikalt läge och låsas på
plats.

6

Sväng locket till den
droppsäkra pipen upp
vertikalt så att det inte längre
täcker pipen.

8

Luta juicekannan lätt och
ställ den under juicepipen.
Anpassa pipen med hålet i
juicekannans lock och ställ
juicekannan jämnt. Den
kommer att sitta bra i pipen
för att hålla den på plats.

Obs: om låshandtaget inte sitter
säkert på plats slås juicepressen
inte på.

3

8

Anpassa silen med motorns
koppling och tryck ner tills
den klickar på plats. Hantera
silen genom att gripa tag
i de övre kanterna och se
till att inte vidröra de vassa
tänderna på silens botten.
Se till att silen sitter riktigt
och säkert på plats inne i
fruktköttbehållaren.

4

Placera fruktköttbehållarens
lock över silen och
fruktköttbehållaren.
”Öronen” på sidan av
fruktköttbehållarens lock ska
anpassas med ”öronen” på
fruktköttbehållarens sidor.
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Placera juicekannans lock
ovanpå juicekannan och
öppna låslockets spärr.
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Bruksanvisning

1

10

Plocka fram alla ingredienser
och tvätta dem. Förbered
ingredienserna som ska
pressas genom att skära,
skala eller ta bort skal, stjälkar
eller kärnor och frön.

2

Koppla nätsladden till
vägguttaget när juicepressen
har monterats. Använd det
tvåhastighets kontrollvredet
för att välja en hastighet för
att starta pressningen. Du kan
växla mellan hastigheterna
när du vill beroende på
typen av produkt. (Se
diagrammet på sidan 14 för
rekommenderade hastigheter
för olika typer av produkter).

3

Medan motorn är igång
börjar du försiktigt leda
ingredienserna in i
matningsrännan med hjälp av
påskjutaren.

4

Saften börjar rinna ut ur pipen
och in i juicekannan medan
fruktkött separeras och läggs i
fruktköttbehållaren.

Obs! Tryck inte maten för kraftigt
med påskjutaren eller överdriv
hastigheten eftersom det inte ger
maximalt pressresultat.
VARNING: Använd aldrig händer/
fingrar eller andra redskap för att
trycka maten i matningsrännan
och in i silen. Endast påskjutaren
ska användas för att trycka ner
ingredienser.
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Kontrollvred
TVÅHASTIGHETS
KONTROLLVRED OCH
PRESSINSTÄLLNINGAR
OFF
LOW

5

När fruktköttbehållaren är
riktigt full måste den tömmas
innan du fortsätter att
pressa. Se instruktionerna för
isärtagning.

6

Se alltid till att vrida det
tvåhastighets kontrollvredet
till läget "OFF" och vänta tills
silen slutarr att rotera innan
du tar bort juicekannan
under pipen. Koppla från
apparaten efter varje
användning.

HIGH

OFF:
Strömmen är AV och juicepressen
är inte igång.

OFF
LOW

LÅG:
Bäst för att pressa mjuka frukter
och grönsaker.

HIGH

7

Avlägsna juicekannan
under pipen. Du kan stänga
juicekannans lock och
förvara juice i juicekannan
om du vill.
Obs! För att göra detta måste du
först hålla juicekannan framåt
något lutad, så att lockets stora hål
har en viss distans till pipen och
sedan kan du skjuta ut kannan. Du
tillvägagår i motsatt ordning till
monteringen.
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OFF

8

Flytta genast den droppsäkra
pipen nedåt över pipen för att
undvika eventuella droppar
på apparaten eller på ytan
under juicepressen.

LOW

HIGH

HÖG:
Bäst för hårdare produkter som
morötter och betor.

TIPS: Vi rekommenderar att du
använder vänster hand för att
avlägsna juicekannan medan du
svänger den droppsäkra pipens
lock nedåt och över pipens.
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Presstips
GUIDE FÖR VAL AV PRESSHASTIGHET
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INGREDIENSER

HASTIGHETER SÄSONGER

VITAMINER/NÄRINGSÄMNEN

Äpple

Hög

Hela året

quercetinkälla

Betor

Hög

Sommar/höst/vinter

utmärkt folatkälla

Blåbär

Hög

Sommar

bra C-vitaminkälla

Broccoli

Hög

Höst/vår

hög halt C-vitamin och folat, bra kaliumkälla

Brysselkål

Hög

Höst/vinter

hög halt C-vitamin och bra folatkälla

Kål

Låg

Höst/vinter/vår

hög halt C-vitamin

Morötter

Hög

Hela året

utmärkt A-vitaminkälla, bra C-vitaminkälla

Blomkål

Hög

Höst

hög halt C-vitamin och bra folatkälla

Selleri

Hög

Hela året

bra A-vitaminkälla, bra C-vitaminkälla

Gurka

Låg

Sommar

bra C-vitaminkälla

Fänkål

Hög

Hela året

bra C-vitamin- och kaliumkälla

Ingefära

Hög

Höst

innehåller C-vitamin, magnesium och kalium

Druvor

Låg

Höst

bra K-vitaminkälla

Grapefrukt

Låg

Vinter

hög halt A-vitamin, hög halt C-vitamin

Grönkål

Hög

Höst/vinter/vår

utmärkt A-vitamin- och C-vitaminkälla, bra kalcium- och kaliumkälla

Kiwi

Låg

Höst/vinter/vår

hög halt C-vitamin och bra kalium- och E-vitaminkälla

Citron

Låg

Hela året

hög halt C-vitamin

Lime

Låg

Hela året

hög halt C-vitamin

Meloner (alla)

Låg

Sommar

hög halt A-vitamin, hög halt C-vitamin

Apelsin

Hög

Vinter

hög halt C-vitamin

Persikor

Låg

Sommar

bra C-vitaminkälla

Päron

Hög

Höst/vinter

bra C-vitaminkälla

Ananas

Hög

Höst/vinter/vår

hög halt C-vitamin

Plommon

Hög

Sommar

bra C-vitaminkälla

Hallon

Låg

Sommar/höst

hög halt C-vitamin

Spenat

Låg

Höst/vår

hög halt A- och C-vitamin, järn och folat, bra magnesiumkälla

Sötpotatis (rå)

Hög

Höst/vinter

bra kaliumkälla, hög halt A- och C-vitamin

Tomater

Låg

Sommar

hög halt A-vitamin, hög halt C-vitamin, bra kaliumkälla
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KORREKT BEREDNING AV
PRODUKTER
Förbered frukt och grönsaker
innan du lägger dem i
juicepressen:
• Rengör ingredienserna
ordentligt (skölj med ljummet
vatten, grönsakstvätt och
äppelcidervinäger).
• Skala eller ta bort skalet vid
behov, och hacka livsmedlen till
rätt storlek - precis tillräckligt
små så att de enkelt kan föras
in i matningsrännan, utan att du
behöver trycka ner bitarna med
påskjutaren.
• Ta bort skalet från alla
citrusfrukter innan de pressas.
• Ta bort stora kärnor och frön
från kärnfrukter innan du
pressar juice.

MATNINGSRÄNNA
• Placera aldrig en hand eller
fingrar i matningsrännan när
den är monterad på apparaten.
• Starta alltid juicepressen
innan du lägger mat i
matningsrännan. Juicepressen
måste vara på när
ingredienserna tillförs.
• Överbelasta inte
matningsrännan.
Ingredienserna ska tillföras
stegvis i en takt som
juicepressen kan garantera.
• Använd endast den påskjutare
som medföljer för att skjuta
maten i matningsrännan.
Använd aldrig fingrar, redskap
eller andra apparater.
• Använd aldrig överdriven
kraft för att trycka in föremål i
matningsrännan.

DRICKA JUICEN OCH ÄTA
FRUKTKÖTTET
Istället för att kompostera eller
slänga fruktköttet som blir över
efter pressningen kan du välja
att äta det. Se vår receptguide
för några roliga tips på vad du
kan göra med fruktköttet. Genom
att använda dessa kreativa
idéer kan du njuta av fruktköttet
på en mängd olika läckra (och
hälsosamma) sätt.
• Oavsett om du föredrar sött
eller salt kan du använda
fruktköttet för att skapa läckra
godsaker!
• För bästa smak, drick färsk juice
och fruktkött inom 48 timmar
efter pressningen.

MAT SOM INTE KAN ANVÄNDAS
Mat som ALDRIG ska användas i
juicepressen:
• Mat som inte har någon saft att
pressa ut (t.ex. bananer eller
avokado).
• Frysta frukter eller grönsaker.
• Kärnfrukter med stora kärnor
eller frön som inte har tagits
bort. Kärnfrukter kan endast
användas om frön eller kärnor
har tagits bort.
ÖVERHETTNING

• Om motorn överhettas kommer
juicepressen att stängas av.
• Om juicepressen slutar att
fungera, dra ut kontakten och
låt den svalna i minst 15 minuter
innan du försöker använda den
igen.

• När du gör juice, se till att alla
produkter har gått genom
matningsrännan och in i silen
innan du tillsätter mer.
• Om mat fastnar i
matningsrännan ska du
använda påskjutaren för att
flytta den ner genom rännan
och in i silen.
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Isärtagning
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1

Se till att apparaten är
avstängd, står i läget ”OFF”
och är frånkopplad.

2

Avlägsna kannan under pipen.
För att förhindra droppar ska
du använda locket till den
droppsäkra pipen för att
stänga juicepipen.

3

Lås upp låshandtaget från
fruktköttbehållaren genom
att dra handtaget bakåt ut ur
"öronen" på vardera sidan av
fruktköttbehållaren. Tryck
ner handtaget.

4

Avlägsna fruktköttbehållaren
från motorbasen genom
att dra den uppåt med
behållarens lock och sil
fortfarande på plats och lägg
den direkt i diskhon.

5

Avlägsna påskjutaren
genom att lyfta den från
matningsrännan.

6

Avlägsna behållarens
lock vertikalt från
fruktköttbehållaren och ta
bort fruktkött som finns på
locket. Du kan använda den
platta änden av borsten för
att skrapa bort fruktkött från
locket.

7

Lyft försiktigt silen
vertikalt från mitten av
fruktköttbehållaren. Rengör
silen omedelbart (se
skötselanvisningar).

8

Töm fruktköttbehållaren.
Använd den platta änden av
rengöringsborsten för att
lätt skrapa bort fruktköttet
och spara för andra recept
eller för att kompostera. Du
kan även kasta fruktköttet i
soptunnan eller komposten.
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Skötsel och underhåll

Förvaring av juice och
enheten

Följ nedanstående
rengöringsinstruktioner före
första användningen och efter
varje användning.

Med din Juicer följer några fantastiska förvaringstillbehör: en
juicekanna, två juiceflaskor och två frysbrickor.

Det går snabbt och enkelt att
rengöra nutribullet Juicer™.
Alla komponenter utom
påskjutaren och motorbasen är
diskmaskinssäkra. Läs vidare för
att få tips och bästa metoder för
rengöring.

1

2
3

4

Se alltid till att motorbasen
är urkopplad innan enheten
monteras, demonteras,
rengörs eller förvaras.
Skölj alla delar under
rinnande vatten när
fruktköttbehållaren är tömd.
Använd rengöringsborsten
för att skrubba silen under
rinnande vatten. Se till att
rengöra silen ordentligt
varje gång du gör juice,
eftersom mineraler från
frukt och grönsaker kan
orsaka beläggningar i silen,
vilket kan hindra maximalt
pressresultat.
VARNING: Var alltid försiktig när
du rengör silen eftersom den
innehåller vassa bladtänder på den
platta skivdelen.
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TIPS: Rengör alltid silen så snart
som möjligt efter pressning med
hjälp av rengöringsborsten. Om du
låter det sitta kvar torkar fruktköttet
på silen och det blir svårare att
skrubba igensatta hål. Om detta
händer ska du se till att silen får
ligga i varmt vatten i 30 minuter.

1

Alla komponenter
utom motorbasen är
diskmaskinssäkra. Du kan
också tvätta för hand med
varmt tvålvatten.
TIPS: Använd inte
steriliseringscykeln i diskmaskinen
för att rengöra juicepressen
eftersom det kan leda till att delar
deformeras.

5

Förvaringstillbehören ger dig tre
tillval för förvaring av juice:

2

Torka av motorbasen med en
ren, fuktig trasa.
VARNING: Lägg aldrig motorbasen
i vatten eller annan vätska.

Rengöringsinstruktioner för
förvaringstillbehör för din
nutribullet Juicer™:
•

Förvaringsflaskor i glas och
lock är diskmaskinssäkra.

•

Frysbrickor och lock är
diskmaskinssäkra.

3

I KANNAN:
Juicekannan har en kapacitet
på 800 ml. Se till att förvara
kannan upprätt i ditt kylskåp,
med locket ordentligt
förseglat, spärren stängd och
ingenting ovanpå locket.
I FLASKOR:
Använd varje
förvaringsflaska för att
förvara upp till 350 ml juice,
så att du kan njuta av den
senare - antingen hemma
eller när du är ute. Fyll
flaskorna så att det finns
ungefär 0,6 cm utrymme
överst, så att det finns lagom
mycket luft i flaskan.

Eller använd brickorna för att
göra frysta juiceportioner (se
vår receptguide för några
inspirerande recept på frysta
juiceportioner som du kan
lägga till dina favoritdrycker
eller dricka på egen hand).
För bästa smak, drick färsk juice
och fruktkött inom 48 timmar
efter pressningen.
Lägg inget ovanpå kannans lock
vid förvaring i kylen.
Förvara återstående delar på
apparaten på ett säkert ställe
där de inte skadas och inte kan
orsaka skada eftersom vissa
delar är vassa!

I BRICKORNA:
Varje frysbricka har en
kapacitet på totalt 470 ml: den
ena behållaren har åtta 60 ml
fack och den andra brickan
har fyra 120 ml fack. De är ett
utmärkt sätt att förvara juice
längre tid, och sedan tina
upp den när som helst för att
få en full drickbar portion.
21

Felsökningsguide
1

PROBLEM: Strömbrytaren
blinkar tre gånger och
fortsätter att lysa när jag
väljer en hastighet.
LÖSNING: Det betyder
att apparaten inte har
monterats riktigt. Se till att
fruktköttbehållaren sitter
riktigt ovanpå motorbasen
och att låshandtaget är låst
på plats.

2

PROBLEM: Juicepressen
stannade under pressningen
och strömbrytaren blinkar.
LÖSNING: Se till att
låshandtaget sitter riktigt på
plats.

3

PROBLEM: Juicepressen
stannade under pressningen
och strömbrytaren förblir
tända.
LÖSNING: Apparaten har
varit igång i över 10 minuter.
Koppla från juicepressen och
låt den stå i 15 minuter innan
du fortsätter att använda den.

4

PROBLEM: Juicepressen har
stannat och alla ljus blinkar
tre gånger.
LÖSNING: Juicepressen är
överhettad. Koppla från
apparaten och låt den
svalna i 15 minuter innan du
fortsätter att använda den.

Reservdelar
För att beställa ytterligare delar och tillbehör, besök vår webbplats på
följande adress nutribullet.com
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SV/ Förklaring av märkningar
SV/ Denna märkning visar att produkten inte får skaffas
bort tillsammans med annat hushållsavfall i hela EU. För att
förhindra eventuella miljöskador eller skador på människors
hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering bör du
återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja
en hållbar återanvändning av materialresurser. Om du vill
lämna tillbaka din begagnade enhet, använd återvinningsoch insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren
där produkten köptes. De kan ta emot produkten för en
miljösäker återvinning.
SV/ Den här produkten överensstämmer med den
europeiska förordningen nr 1935/2004 om material och
produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
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