The Golden Rule.

Treat your NutriBullet like you would want
to be treated yourself – is really simple…
Ta det helt med ro...
Det er helt normalt at et nytt apparat produserer en ubehagelig lukt de første
gangene det brukes, det vil snart lukte deilig.

Bare 10 må og ikke må:
1

Vri bladet ordentlig på koppen, fest det godt for å sikre at det er forseglet.

2

Bland aldri varme ingredienser og væsker (maks. 21 ° C), bortsett fra Rx, Select og Combo,
hvilke modeller kommer med en kanne som er spesielt designet for å blende varme
ingredienser.

3

Ta godt vare på de 3 hvite gummiene, som sitter i den øvre delen av baseenheten.

4

Hold utsiden og innsiden av blenderen ren med en fuktig (ikke våt!) klut. Ta godt vare på de
3 hvite gummiene, som sitter i den øvre delen av baseenheten.

5

La aldri NutriBullet kjøre mer enn 1 minutt (unntatt i Rx souperblast-modus).

6

Vær ekstra oppmerksom på låseknappene i den øvre kanten av baseenheten for å løsne
klissete søl fra drypp og søl. Om nødvendig kan du bruke en liten børsten for å sikre at den
holdes ren.

7

For å unngå lekkasje, ikke overfyll koppen. Hold deg til maksimal mengde. Dette indikeres av
en MAX-linjen på koppen / kannen. Tilsett alltid væske!

8

Vask ALDRI bladene i oppvaskmaskinen, høye temperaturer forvrenger plasten og skader
pakningen. Fjern aldri pakningen.

9

Ikke bruk NutriBullet, dens deler og tilbehør i mikrobølgeovn eller fryser.

10

Bytt ut bladet hver 6. måned eller tidligere for å opprettholde optimal ytelse. Signaler om
at det er på tide å kjøpe et nytt blad: i tilfelle dårlig lukt, lekkasje av brun eller grønn væske,
mer støy under blending, så snart pakningen kommer av bladet, brent lukt (kan også
være forekomme rett etter kjøp), eller hvis maskinen ikke starter (som også kan skyldes at
låseknappene i motorbasen sitter fast).

Vær oppmerksom på at…
•

Ingen væske skal komme inn i motoren gjennom de tre hvite gummiene i baseenheten. Da
er det en god sjanse for at motoren oksiderer, din NutriBullet vil lage mer støy, vil gi en brent
lukt, eller så vil enheten ikke lenger fungerer som den skal, eller til og med slutte å fungere!
Det vil du ikke! Så sørg for å holde den ren og bytte bladene i tide.

•

Se også til at ikke noe smuss eller ingredienser havner i de tre låseknappene. De blir
sittende fast, og som resultat kan blenderen ikke lenger fungere. Det vil du neppe like!

Merk! Ovennevnte problemer dekkes ikke av garantien, og heller ikke normal
slitasje på baseenheten og tilbehør.

Vi hjelper deg gjerne!
Selv om du kan finne mye mer informasjon og tips i manualen og hurtigguiden, vil vi
at du skal vite at: Du kan alltid kontakte oss for tips og triks via info@nutribullet.nu
og/eller se FAQs på www.nutribullet.nu

