
Den gyldne regel.

Vær ikke bekymret ...
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Behandl din NutriBullet, som du gerne selv
vil behandles – Det er virkelig nemt …

Skru knivbladet godt fast i bægeret. Tjek, at det slutter tæt.

Vær specielt forsigtig med de 3 hvide pakninger øverst på motorenheden.

Vær ikke bekymret. Det er helt normalt, at nye elektriske apparater lugter lidt, 
de første gange de bliver brugt. Det vil snart ændre sig og dufte godt.

Bland aldrig varme ingredienser og/eller væsker (max. 21°C), bortset fra Rx, Select og 
Combo. Disse modeller har en kande, som er specielt designet til varme ingredienser.

Kør alrig din NutriBullet mere end 1 minut ad gangen (bortset fra Rx i souperblast-
funktionen).

Vær omhyggelig med at holde blenderens yderside og inderside ren med en fugtig klud. Vær 
specielt forsigtig med de 3 hvide pakninger øverst på motorenheden.

Vær også særligt omhyggelig med de tre hvide knapper i motorenhedens øverste kant 
ved at fjerne alt klæbrigt og fedtet snavs, som har sat sig fast der. Eventuelt kan det være 
nødvendigt, at du bruger en lille børste til at gøre det helt rent.

For at undgå lækage må du ikke fylde for meget væske og andre ingredienser i bægeret. 
Hold dig til max-græsen! Denne er tydeligt markeret på bægeret og/eller kanden. Og glem 
ikke at tilsætte væske, når du mikser og blander!

OBS! Kom ALDRIG knivbladet i opvaskemaskinen. Høje temperaturer skader plasten og 
gummipakningen i knivbladet. Fjern aldrig gummipakningen.

Brug ALDRIG din NutriBullet, dele og tilbehør i mikroovnen eller fryseren.

SKIFT REGELMÆSSIGT DINE KNIVBLADE! Vi anbefaler, at det gøres hver 6. måned eller 
oftere anhængigt af, hvor hyppigt man bruger den. Dette sikrer optimal kraft og præstation. 
Tegn på, at det er tid til at skifte knivblad, er, hvis apparatet pludselig lugter, lækker brun 
eller grøn væske eller larmer betydeligt mere end normalt, når man anvender det, eller hvis 
pakningsringen pludselig løsner sig fra knivbladet, hvis der lugter brændt (kan også opleves, 
når produktet er helt nyt), eller hvis apparatet helt enkelt ikke vil starte (hvilket også kan 
skyldes, at knapperne på motorenheden har sat sig fast).



HUSK ...

Vi hjælper gerne!

•

•

Sørg for, at der ikke kommer væske ind i motoren gennem de tre hvide pakninger i 
motorenheden. Hvis det sker, er der stor risiko for, at motoren oxiderer, og det mærker man, 
ved at den larmer mere, spreder dårlig lugt eller helt enkelt fungerer dårligt.

Læs vejledeningen og vores Quick Guide omhyggeligt! Eller kontakt os for at få tips 
og gode idéer via info@nutribullet.nu eller vores FAQ’s på www.nutribullet.nu

OBS! De ovennævnte problemer er ikke dækket af produktets garanti. Dette gælder 
også normal slitage af motorenheden og tilbehøret. 

Snavs eller ingredienser må ikke havne i de tre knapper (øverst i kanten på 
motorenheden). Hvis dette sker, kan de sætte sig fast, og blenderen kan holde op med at 
virke eller fungere dårligt.


