Den gyllene regeln.
Behandla din NutriBullet så som du själv
vill bli behandlad – så enkelt är det…

Visste du att...
Du behöver inte vara orolig...det är helt normalt, när det gäller nya elektriska
apparater att utsöndra en udda, ibland obehaglig doft de första gångerna
apparaten används. Detta kommer att ändras och mycket snart dofta gott.

Bara 10 enkla regler:
1

Skruva åt knivbladet ordentligt fast i bägaren. Kontrollera att den är tätt tillsluten.

2

Blanda aldrig varma ingredienser och/eller vätskor (max. 21°C), förutom Rx, Select och
Combo. Dessa modeller har en tillbringare speciellt designad för varma ingredienser.

3

Kör aldrig din NutriBullet mer än 1 minut åt gången (förutom Rx i souperblast läget).

4

Var noga med att hålla blenderns utsida och insida ren med en fuktig (inte våt!) trasa. Var
speciellt försiktig med de 3 vita packningarna, på ovansidan av motorenheten.

5

Var speciellt försiktig med de tre vita packningarna överst i motorenheten.

6

Var speciellt noggrann med de tre vita ställknapparna i motorenhetens övre kant, genom att
avlägsna allt klibb och kladd, som eventuellt fastnat där. Eventuellt kan det vara nödvändigt
att du använder en liten borste för att göra detta riktigt rent.

7

För att undvika läckage, fyll inte i för mycket vätska och andra ingredienser i bägaren. Håll
dig till max-gränsen! Denna är tydligt markerad på bägaren och/eller tillbringaren. Och
gläm inte att tillsätta vätska när du mixar och blandar!

8

OBS! Diska ALDRIG knivbladen i dismaskin. Höga temperaturer skadar plasten och även
gummipackningen i knivbladen. Ta aldrig bort gummipackningen.

9

Använd ALDRIG din NutriBullet, delar och tillbehör i en mikrovågsugn eller frys.

10

BYT REGELBUNDET UT DINA KNIVBLAD! Detta rekommenderas att du gör var 6:e månad
eller tidigare beroende på användande. Detta för att bibehålla optimal kraft och prestanda.
Signaler om att det är dags att byta knivblad är om du plötsligt känner dålig lukt, upptäcker
läckage av brun eller grön vätska, upplever att din NutriBullet låter betydligt mer än normalt
när du använder den eller om packningsringen plötsligt lossnar från knivbladet, känner
brännande doft (kan också upplevas när produkten är helt ny) eller om apparaten helt
enkelt inte startar (vilket alltså också kan bero på att ställknapparna i motorenheten fastnat).

Kom ihåg...
•

Du måste se till att ingen vätska kommer in I motorn via de 3 vita packningarna i
motorenheten. Om detta händer finns det stor risk att motorn oxiderar och det marker man
genom att den låter betydligt högre, sprider dålig lukt eller helt enkelt fungerar dåligt.

•

Ingen smuts eller delar av olika ingredienser får hamna i de 3 ställknapparna (i toppen
i kanten på motorenheten). Om detta händer kan de fastna och din blender kommer att
sluta fungera eller fungera betydligt sämre än den skall.

OBS! Ovan beskrivna problem täcks inte av produktens garanti. Detta gäller även
normalt slitage av motorenheten och tillbehören.

Vi hjälper dig gärna!
Läs igenom manualen och vår Quick Guide noga! Eller ta kontakt med oss för tips och
knep via info@nutribullet.nu eller våra FAQs på www.nutribullet.nu

