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NUTRIBULLET 600 5 PCS
NUTRIBULLET SUPER MIXÉR

Návod na použitie.
Super mixér NutriBullet | Super mixér NutriBullet PRO

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY.
PRI MANIPULÁCII S ELEKTRICKÝMI SPOTREBIČMI JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
VRÁTANE NASLEDUJÚCICH:
Pozor! Aby ste predišli riziku vážneho zranenia, pred použitím super mixéra NutriBullet® si dôkladne prečítajte všetky
pokyny. Pri manipulácii s elektrickými spotrebičmi je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane
nasledujúcich dôležitých informácií.

Tieto pokyny si odložte do budúcnosti!
LEN NA DOMÁCE POUŽITIE
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
• Keď je zariadenie používané deťmi alebo v ich blízkosti, je potrebný prísny dohľad. Držte kábel mimo dosahu detí.
• KEĎ JE SUPER MIXÉR NUTRIBULLET® V PREVÁDZKE, NIKDY HO NENECHÁVAJTE BEZ DOZORU.
• NEPOUŽÍVAJTE VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ.
• KEĎ NUTRIBULLET® NEPOUŽÍVATE, ODPOJTE HO Z ELEKTRICKEJ SIETE.
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BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI S TEPLOM & TLAKOM
Aby ste predišli zraneniu, nikdy v žiadnej z utesnených nádob mixéra nemiešajte horúce ani sýtené ingrediencie!
Zahriate ingrediencie môžu pri miešaní natlakovať utesnenú nádobu, čo má za následok prudké vychrlenie horúcej tekutiny po
otvorení mixéra. Mixovanie vždy začnite so surovinami/tekutinami izbovej teploty alebo vytiahnutými z chladničky (21 °C/70 °F
alebo chladnejšími).
Nikdy mixér nepretržite nespúšťajte na dlhšie, než je nevyhnutné na prípravu receptu – zvyčajne to býva do jednej minúty.
POZOR!
Nikdy nemixujte sýtené kvapaliny ani šumivé látky (napr. sóda bikarbóna, prášok do pečiva, droždie a podobne). Tlak
z uvoľnených plynov môže spôsobiť prasknutie utesnenej nádoby mixéra, čo by mohlo mať za následok zranenie osôb a/alebo
poškodenie majetku. Trenie čepele pri dlhodobej prevádzke zahrieva ingrediencie a vytvára vnútorný tlak v utesnenej nádobe.
Tento tlak môže spôsobiť oddelenie nádoby od čepele, prípadne vychrlenie rozmixovaných ingrediencií z nádoby, čo by mohlo
mať za následok zranenie osôb a/alebo poškodenie majetku. Ak je utesnená nádoba NutriBullet®-u horúca na dotyk, vypnite
mixér a nechajte nádobu aspoň na 15 minút vychladnúť. Nechajte obsah usadiť sa a až potom pomaly uvoľnite nádobu
z motorovej základne. Nádobu držte namierenú preč od Vašej tváre a tela a pomaly odskrutkujte extrakčnú čepeľ, aby sa jemne
uvoľnil akýkoľvek zvyškový tlak.
POKIAĽ MIXÉR NECHÁTE PRACOVAŤ DLHŠIE AKO 1 MINÚTU BEZ PRESTÁVKY, TRENIE Z OTÁČAJÚCICH SA EXTRAKČNÝCH
ČEPELÍ PRI MIXOVANÍ MÔŽE SPÔSOBIŤ ZOHRIATIE INGREDIENCIÍ A VYTVORIŤ TLAK V UTESNENEJ NÁDOBE. AK JE NÁDOBA
TEPLÁ NA DOTYK, NECHAJTE JU NAJPRV ÚPLNE VYCHLADNÚŤ, POTOM JU OPATRNE OTVORTE – NAMIERENÚ SMEROM OD
VÁŠHO TELA – ABY STE PREDIŠLI ZRANENIU.
• Po mixovaní nechajte obsah usadnúť a uvoľnite všetok tlak, ktorý sa mohol nahromadiť počas procesu extrakcie, pomalým
odskrutkovaním nádoby z čepeľovej zostavy. Nádobu držte namierenú smerom od seba pre prípad, že by sa v nej nachádzal
ešte nejaký tlak.
• Ak potrebujete mixovať dlhšie než 1 minútu, robte to v 1-minútových intervaloch. Po úvodnom a každom nasledujúcom
minútovom cykle úplne vypnite motorovú základňu a pred ďalším cyklom aspoň 1 minútu počkajte.
• Nespúšťajte viac ako 3 po sebe idúce 1-minútové intervaly, aby sa predišlo prehriatiu obsahu. Po treťom extrakčnom cykle
nechajte obsah aspoň na 2 – 3 minúty usadnúť, aby sa zabránilo prehrievaniu a nahromadeniu tlaku.
• ROZMIXOVANÚ ZMES NENECHÁVAJTE NA DLHÝ ČAS V UTESNENEJ NÁDOBE! Cukry v ovocí a zelenine môžu začať kvasiť a
uvoľňovať plyny, čo vedie k hromadeniu tlaku a jeho rozpínaniu v nádobe. Ak svoj nápoj nechcete skonzumovať okamžite,
odstráňte čepeľ a prikryte nádobu vekom alebo plastovou fóliou a odložte do chladničky. Žiadnu rozmixovanú zmes nikdy
neskladujte v utesnenej nádobe NutriBullet®-u alebo mimo chladničky na dlhšiu dobu; obsah sa môže pokaziť a začať kvasiť.
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI S EXTRAKČNOU ČEPEĽOU
Žiadnu extrakčnú čepeľ nikdy neskladujte v motorovej základni NutriBullet®-u bez toho, aby bola pripojená k nádobe.
Odkrytá čepeľ môže predstavovať nebezpečenstvo tržnej rany.
POZOR!
ČEPELE SÚ VEĽMI OSTRÉ! MANIPULUJTE S NIMI OPATRNE. Pri manipulácii s akoukoľvek čepeľou buďte veľmi opatrný. Aby ste
predišli tržnému poraneniu, nechytajte a nedotýkajte sa hrany čepele.
VYHNITE SA KONTAKTU S HÝBAJÚCIMI SA ČASŤAMI! Pri mixovaní držte ruky a kuchynské pomôcky v bezpečnej vzdialenosti od
extrakčnej čepele pre zníženie rizika vážneho poranenia.
• Aby ste zabránili pretekaniu a možnému oddeleniu komponentov počas prevádzky, dôkladne zarovnajte a bezpečne
pripevnite (ručne dotiahnite) čepeľ k nádobe NutriBullet®-u. Pred umiestnením na motorovú základňu a spustením do
prevádzky skontrolujte jej tesnosť.
• Po zastavení NutriBullet®-u počkajte, kým sa aj motor úplne nezastaví a zariadenie nevypne. Až potom môžete vybrať
nádobu/extrakčnú čepeľ z motorovej základne. Vybratie nádoby z jednotky ešte pred úplným zastavením môže spôsobiť
poškodenie spoja extrakčnej čepele alebo prevodového mechanizmu motora.
NIKDY NEMIXUJTE BEZ TEKUTÍN, PRETOŽE TO MÔŽE POŠKODIŤ EXTRAKČNÚ ČEPEĽ ALEBO MOTOR.
• Na prípravu smoothies a iných výživných nápojov vyžaduje cyklónový chod Vášho super mixéra NutriBullet® použitie tekutín.
NutriBullet® nie je určený na drvenie ľadu ani mixovanie bez tekutín. Vždy do svojho smoothie pridajte nejakú kvapalinu.
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• NEPOUŽÍVAJTE extrakčnú čepeľ na mletie suchých surovín, ako sú obilniny, zrná alebo káva, pretože by to mohlo poškodiť
motor a/alebo extrakčnú čepeľ.
• Pre dosiahnutie optimálneho výkonu Vám odporúčame extrakčnú čepeľ každých 6 mesiacov alebo podľa potreby vymeniť (v
závislosti od používania).
• Niektoré typy mixéra môžu obsahovať aj mleciu čepeľ. Túto čepeľ môžete použiť na mletie byliniek, korenín, obilnín a semien.
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI S ELEKTRINOU
POZOR!
Nepoužívajte tento produkt na miestach s odlišnými elektrickými špecifikáciami alebo typmi. Nespúšťajte so žiadnym typom
sieťového adaptéra alebo meniča napätia, pretože by to mohlo spôsobiť elektrický skrat, požiar, úraz elektrickým prúdom,
zranenie osôb alebo poškodenie produktu. Tento spotrebič má dôležité značky na zástrčke. Kábel sa nedá vymeniť. Ak je
poškodený, je treba vymeniť celé zariadenie.
INFORMÁCIA O POLARIZOVANEJ ZÁSTRČKE:
• Váš NutriBullet® má polarizovanú zástrčku (jeden kolík je hrubší ako druhý) pre zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom. Táto
zástrčka správne zapadne do polarizovanej elektrickej zásuvky len jedným smerom. Ak zástrčka nejde plne zapojiť do zásuvky,
otočte ju. Pokiaľ stále nesedí, kontaktujte kvalifikovaného elektrotechnika. Pre svoju bezpečnosť nikdy zástrčku ani motorovú
základňu žiadnym spôsobom neupravujte. Takéto konanie zvýši riziko poranenia a zruší platnosť záruky.
• Použitie príslušenstva a doplnkov od tretích strán, vrátane zaváracích pohárov, je zakázané a môže spôsobiť požiar, úraz
elektrickým prúdom, zranenie osôb alebo poškodenie produktu a okamžite ruší platnosť záruky.
• Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nikdy neponárajte kábel, zástrčku ani motorovú základňu mixéra do vody
ani do inej elektricky vodivej tekutiny. Ak dôjde k poškodeniu kábla, zástrčky alebo motorovej základne, ihneď prestaňte
produkt používať.
• Keď super mixér NutriBullet® nepoužívate, vždy ho ODPOJTE z elektrickej siete, rovnako ako PRED montážou, demontážou,
výmene príslušenstva a pred čistením. Nepokúšajte sa s mixérom manipulovať, kým sa nezastavia všetky jeho časti.
• Pravidelne kontrolujte všetky komponenty mixéra, či nie sú poškodené alebo opotrebované, čo by mohlo zhoršiť ich správnu
funkciu alebo predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom. Uistite sa, že napájací kábel ani zástrčka nie sú poškodené. Ak si
všimnete prasknutie, naštrbenie, zakalenie alebo poškodenie plastu NutriBullet® nádoby, prestaňte ju používať a vymeňte ju.
Zaistite, aby sa čepele mohli voľne otáčať a aby bolo tesnenie správne nasadené a nepoškodené. Ďalej zaistite, aby boli
aktivačné západky na motorovej základni bez prekážok, čisté a dali sa ľahko stlačiť. Postupujte podľa pokynov na údržbu
v tomto návode na strane 7. Ak k dôjde k akejkoľvek poruche Vášho super mixéra NutriBullet®, okamžite ho prestaňte používať
a kontaktujte zákaznícke centrum.
• Nenechávajte kábel prevísať cez okraj stola alebo kuchynskej linky. Neťahajte ho, nekrúťte a nepoškodzujte. Nedovoľte, aby
sa kábel dotýkal horúcich povrchov vrátane sporáka.
• Ak motor prestane pracovať, odpojte motorovú základňu a pred ďalším použitím ju nechajte aspoň na hodinu vychladnúť. Váš
super mixér NutriBullet® má zabudovaný tepelný istič, ktorý pri prehriatí vypne motor. Po odpojení zariadenia zo siete
a dostatočnom vychladnutí sa istič zresetuje.
VENTILÁCIA
POZOR!
Aby sa predišlo nebezpečenstvu požiaru, musia byť otvory na spodnej časti motorovej základne bez prachu a vlákien a nikdy by
nemali byť zakryté ani ničím zablokované, pretože slúžia na ventiláciu, aby sa zabezpečila spoľahlivá prevádzka motora
a zabránilo prehrievaniu. Super mixér NutriBullet® nikdy neklaďte na horľavé materiály, ako sú noviny, obrusy, servítky, utierky,
podložky a podobne.
• POZOR! NutriBullet® vždy používajte na rovnom povrchu tak, aby bolo zaistené voľné prúdenie vzduchu pod a okolo
motorovej základne. Otvory na spodnej časti základne slúžia na ventiláciu, aby sa zabezpečila spoľahlivá prevádzka motora
a zabránilo prehrievaniu.
BEZPEČNOSŤ PRI OHRIEVANÍ V MIKROVLNKE A NA SPORÁKU
• NEMIXUJTE HORÚCE INGREDIENCIE! Po spracovaní surovín s izbovou alebo nižšou teplotou (21 °C/70 °F alebo menej)
premiestnite zmes do neuzavretej nádoby vhodnej do mikrovlnnej rúry alebo do hrnca a zohrejte v mikrovlnke/na sporáku. Pri
varených surovinách vždy použite teplomer na zistenie vnútornej teploty – na dotyk sa už môžu zdať chladné, no vo vnútri môžu
byť stále horúce.
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• Žiadnu z častí mixéra NutriBullet® nedávajte do mikrovlnky, na sporák ani do hrnca nachádzajúceho sa na sporáku, ani ich
neponárajte do horúcej vody, pretože by to mohlo dané príslušenstvo poškodiť.
• V NutriBullet®-e nemixujte nasledujúce semienka a kôstky, pretože obsahujú chemikáliu, z ktorej sa po požití do tela uvoľňuje
kyanid: jablkové jadierka, čerešňové, slivkové, broskyňové a marhuľové kôstky. Ovocné kôstky navyše môžu spôsobiť
poškodenie čepele a nádoby.
ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ
• Informácie obsiahnuté v tomto návode nenahrádzajú odporúčania Vášho lekára. Pokiaľ máte akékoľvek obavy alebo otázky
ohľadom zdravia a výživy, vždy sa poraďte so svojím lekárom.
LIEKOVÉ INTERAKCIE:
• Ak užívate akékoľvek lieky, najmä lieky na zníženie hladiny cholesterolu, riedenie krvi, krvný tlak, upokojujúce lieky alebo
antidepresíva, pred vyskúšaním niektorého zo smoothie receptov z Vreckového výživového sprievodcu sa poraďte so svojím
lekárom.
DOPLŇUJÚCE POKYNY PRE SPRÁVNE POUŽÍVANIE
• ABY STE SA VYHLI ÚNIKU TEKUTINY, NIKDY NÁDOBU NEPREPĹŇAJTE! Dávajte si pozor, aby ingrediencie a tekutina
nepresiahli líniu MAX. Cyklónový chod super mixéra NutriBullet® si na efektívnu extrakciu vyžaduje priestor a presiahnutie
úrovne MAX môže mať za následok pretečenie obsahu a vytvorenie nebezpečného tlaku, ktorý môže spôsobiť oddelenie
nádoby od čepele.
• Nádoba a extrakčné čepele sú špecifické pre konkrétny model NutriBullet®-u. Použitie nekompatibilných častí (napríklad
z iných modelov mixéra) môže mať za následok poškodenie Vášho NutriBullet®-u a spôsobiť bezpečnostné riziko. Pri výmene
nádoby alebo extrakčnej čepele, resp. objednávaní iného doplnkového príslušenstva z nutribullet.sk alebo prostredníctvom
nášho zákazníckeho servisu prosím špecifikujte model, aby boli náhradné diely kompatibilné s Vaším prístrojom.
• Pravidelne kontrolujte všetky komponenty mixéra, či nie sú poškodené alebo opotrebované, čo by mohlo zhoršiť ich správnu
funkciu alebo predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom. Uistite sa, že napájací kábel ani zástrčka nie sú poškodené. Ak si
všimnete prasknutie, naštrbenie, zakalenie alebo poškodenie plastu NutriBullet® nádoby, západiek na nádobe alebo
aktivačných západiek na motorovej základni, prestaňte nádobu používať a vymeňte ju. Dbajte na to, aby sa čepele mohli voľne
otáčať a aby nebola poškodená ich konštrukcia. Uistite sa, že je základňa motora voľná a čistá. Dodržujte pokyny pre údržbu na
strane 7 a nikdy mixér nespúšťajte s poškodenými komponentmi. Ak dôjde k akejkoľvek poruche mixéra, okamžite ho prestaňte
používať a kontaktujte zákaznícky servis. Nové NutriBullet® nádoby a extrakčné čepele si môžete zakúpiť na nutribullet.sk, alebo
sa obráťte na náš zákaznícky servis. ODPORÚČAME MENIŤ NÁDOBU KAŽDÝCH ŠESŤ MESIACOV.

Tento návod si uchovajte! Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky alebo obavy, obráťte sa prosím na
náš zákaznícky servis.
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Čo je v balení.
Motorová základňa
NutriBullet® nádoba
Krúžok nádoby
Extrakčná čepeľ
Konfigurácia produktu sa môže líšiť

Montáž.
NutriBullet® nádoba
Extrakčná čepeľ
Motorová základňa

Montáž & použitie NutriBullet® nádoby.
/!\
PROSÍM, PRI POUŽÍVANÍ SUPER MIXÉRA NUTRIBULLET® MAJTE NA PAMÄTI TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:
• Uistite sa, že je základňa zapojená do siete.
• So zostavou extrakčnej čepele manipulujte opatrne, pretože jej nože sú veľmi ostré.
• Super mixér NutriBullet® nikdy nespúšťajte prázdny.
• Príslušenstvo super mixéra NutriBullet® nie je určené na použitie v mikrovlnnej rúre, pretože by ho to mohlo poškodiť.
• Keď je NutriBullet® v prevádzke, nikdy ho nenechávajte bez dozoru. V žiadnej z jeho nádob nemixujte horúce potraviny.
POZOR!
Zahriate ingrediencie môžu pri miešaní natlakovať utesnenú nádobu, čo má za následok prudké vychrlenie horúcej tekutiny po otvorení
mixéra. Mixovanie vždy začnite so surovinami/tekutinami izbovej teploty alebo vytiahnutými z chladničky (21 °C/70 °F alebo chladnejšími).

1. Pred pokračovaním na Krok 2 si prečítajte všetky upozornenia a bezpečnostné informácie v časti Dôležité
bezpečnostné upozornenia a pokyny (str. 1 – 4).
2. Položte motorovú základňu na čistý, suchý, rovný povrch, ako je kuchynský pult alebo stôl.
3. Pridajte do NutriBullet® nádoby potraviny a tekutinu.
POZNÁMKA: Neprepĺňajte nádobu! Aby ste predišli pretečeniu, nikdy nepridávajte ingrediencie nad líniu MAX.
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4. Umiestnite extrakčnú čepeľ na nádobu a otáčajte ňou, kým nie je pevne dotiahnutá.
5. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
6. Otočte nádobu hore dnom a položte ju na motorovú základňu, jemne ju zatlačte a otočte.
7. Zostavu odistíte jemným zatlačením a odkrútením nádoby proti smeru hodinových ručičiek.
POZNÁMKA: Dosiahnutie hladkých a krémových výsledkov by nemalo vyžadovať viac ako jednu minútu mixovania.
POZOR Nevyberajte extrakčnú čepeľ z nádoby mixéra NutriBullet®, kým sa mixovanie úplne nezastaví. Nepoužívajte zostavu extrakčnej čepele
ako skladovacie veko nádoby. Niektoré potraviny môžu obsahovať aktívne zložky alebo uvoľňovať plyny, ktoré sa pri skladovaní v utesnenej
nádobe rozpínajú, čo vedie k nadmernému tlaku a následnému riziku zranenia. Pri skladovaní obsahu v nádobe ju utesnite pomocou igelitu
alebo plastovej fólie. Pri otváraní vždy nasmerujte obsah smerom od tela.

Starostlivosť & údržba.
Čistenie super mixéra NutriBullet® je jednoduché, stačí umiestniť jednotlivé časti (okrem tela prístroja a extrakčnej čepele) do
HORNEJ PRIEHRADKY umývačky riadu, alebo ich umyte v teplej vode so saponátom a opláchnite.
Postup pri čistení super mixéra NutriBullet®:
KROK 1: Najdôležitejšia vec — VŽDY ODPOJTE motorovú základňu od napájacej zásuvky, keď sa chystáte mixér nechať bez
dozoru, pred montážou, demontážou, výmenou príslušenstva, manipuláciou/približovaním sa k dielom, ktoré sa počas
prevádzky hýbu, a pred čistením. Nepokúšajte sa so zariadením manipulovať, kým sa všetky časti neprestanú hýbať!
KROK 2: Odstráňte nádobu/zostavu extrakčnej čepele z motorovej základne.
KROK 3: Vyčistite jednotlivé komponenty (motorovú základňu, extrakčné čepele, NutriBullet® nádoby) nasledovne:
MOTOROVÁ ZÁKLADŇA:
• Motorová základňa sa väčšinou veľmi nezašpiní, ak však budete zanedbávať pevné naskrutkovanie čepele na nádobu, môžu
z nej unikať kvapaliny, ktoré sa dostanú na základňu a nalepia na aktivačné západky.
• Aby ste predišli riziku poranenia, biele aktivačné západky NIKDY nečistite rukami ani kuchynským náčiním, kým je NutriBullet®
zapojený do siete.
• Neodstraňujte gumené alebo plastové kryty vo vnútri motorovej základne.
• Pomocou špongie alebo handričky navlhčenej v teplej mydlovej vode utrite vnútornú a vonkajšiu časť motorovej základne
dočista.
• Špeciálnu pozornosť venujte bielym aktivačným západkám vo vnútri motorovej základne, aby ste odstránili všetky lepkavé
nečistoty z vytečeného obsahu. V prípade potreby vydrhnite problematickú oblasť malou kefkou, aby bola udržiavaná v čistote.
POZOR: Motorovú základňu nikdy neponárajte do vody.
EXTRAKČNÁ ČEPEĽ:
• NEODSTRAŇUJTE TESNENIE, pretože to natrvalo poškodí extrakčnú čepeľ a spôsobí jej pretekanie. Ak je po umytí vyššie
uvedeným postupom potrebná dodatočná dezinfekcia, môžete čepeľ opláchnuť 10 % roztokom octu/vody alebo citrónovou
šťavou. Ak sa tesnenie časom uvoľní alebo poškodí, môžete si objednať novú extrakčnú čepeľ na stránke nutribullet.sk, alebo
kontaktujte náš zákaznícky servis.
• Extrakčnú čepeľ dobre osušte. Je dobré otočiť ju v odkvapkávači na bok, aby sa zaistilo dôkladné preschnutie OBIDVOCH
STRÁN čepele.
NUTRIBULLET® NÁDOBY & VIEČKA NA PRENÁŠANIE:
• Všetky tieto položky môžete umývať v HORNEJ PRIEHRADKE umývačky riadu. Odporúčame Vám ich pred vložením do
umývačky opláchnuť a rýchlo prejsť kefou na riad, aby ste odstránili prípadné zaschnuté zvyšky. Na umývanie NutriBullet®
nádob NIKDY nepoužívajte dezinfekčný cyklus, pretože by to mohlo zdeformovať plast.
• Pravidelne kontrolujte 3 západky na boku nádoby (či nie sú prasknuté, naštrbené, zlomené alebo príliš zaoblené). V prípade
poškodenia nádobu ihneď vymeňte, aby ste predišli možnému poraneniu osôb.
• NIKDY NEPOUŽÍVAJTE NÁDOBU, KTORÁ MÁ ZNIČENÚ, POŠKODENÚ ALEBO CHÝBAJÚCU ZÁPADKU, PRETOŽE TO MÔŽE
SPÔSOBIŤ ODDELENIE NÁDOBY OD MOTOROVEJ ZÁKLADNE A NEBEZPEČNÉ ODHALENIE ČEPELE!
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ČISTENIE ZASCHNUTEJ ŠPINY:
• Ak vo vnútri nádoby mixéra zaschnú zvyšky obsahu, poľahky ich vyčistíte naplnením nádoby vodou izbovej teploty (21 °C/70 °F
alebo menej) asi do 2/3 a naskrutkovaním extrakčnej čepele. Zostavu nádoby a čepele položte na motorovú základňu
NutriBullet®-u a nechajte 20 – 30 sekúnd bežať. Tým sa uvoľnia nalepené suroviny a potom stačí čistenie dokončiť ľahkým
vydrhnutím a opláchnutím.

Náhradné diely.
Ak si chcete objednať doplnkové diely a príslušenstvo, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis.

STUDIO MODERNA s.r.o.
Košická 49, 821 08 Bratislava
www.delimano.sk | 02 59 220 750

NutriBullet, LLC | Všetky práva vyhradené. NutriBullet a NutriBullet logo sú ochrannými známkami spoločnosti CapBran Holdings, LLC,
registrovanej v USA a na celom svete.
Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Neustále sa usilujeme naše výrobky zlepšovať, a preto sa tu uvedené technické údaje môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
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