
Kultainen sääntö.

Ole huoletta...

Vain 10 pientä ohjetta:
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Kohtele Nutribullettiasi kuten toivot
sinua kohdeltavan – niin helppoa se on…

Kiinnitä aina teräosa kunnolla kannuun. Varmista, että se on tiiviisti kiinni.

Pidä hyvää huolta kolmesta (3) valkoisesta kumi-osasta jotka sijaitsevat moottorialustan 
yläosassa.

Muistathan että usein uusista sähkölaitteista tulee outo, jopa epämiellyttävä 
haju ensimmäisillä käyttökerroilla. Haju häviää asteittain ja pian laite tuoksuu 
miellyttävälle.

Älä koskaan sekoita kuumia aineksia ja/tai nesteitä (max 21°C), paitsi malleissa Rx, Select ja 
Combo. Nämä mallit on suunniteltu kuumille aineksille.

Älä koskaan käytä NutriBulletia kauempaa kuin minuuttia kerralla (paitsi Rx souperblast-
toiminnassa).

Pidä huolellisesti blenderin ulko- ja sisäpuoli puhtaana kostealla (ei märällä) rätillä. Ole 
erityisen tarkka moottorialustan päällä olevista, kolmesta valkoisesta tiivisteestä.

Ole erityisen tarkka moottoriosan yläreunassa olevista säätönapeista ja poista aina niihin 
mahdollisesti roiskineet ainekset. Parhaan lopputuloksen saat pienellä harjalla.

Vuodon ehkäisemiseksi, varmista aina ettei kannussa ole liikaa aineksia tai nestettä. Älä ylitä 
max-rajaa! Se on selkeästi merkitty sekä kannuun että kuppeihin. Muista myös aina lisätä 
joukkoon nestettä, kuin sekoitat!

HUOM! Älä koskaan pese teräosia astianpesukoneessa. Korkeat lämpötilat vauriottavat 
teräosan muovin ja kumitiivistettä. Älä koskaan poista kumitiivistettä.

Älä koskaan käytä NutriBulletia, sen osia tai lisävarusteita mikrossa tai pakastimessa.

VAIHDA SÄÄNNÖLLISESTI TERÄOSAA! Suosittelemme, että vaihdat teriä kuuden kuukauden 
välein tai useammin, käytöstä riippuen. Näin varmistat täyden toimivuuden ja tehon. 
Merkkejä siitä, että teriä olisi syytä vaihtaa on jos yhtäkkiä tunnet pistävää hajua, huomaat 
että osista vuotaa vihertävää tai ruskeaa nestettä, jos NutriBulletisi pitää normaalia 
kovempaa ääntä, tai jos tiiviste yhtäkkiä irtoaa teräosasta, jos laite haisee oudolle (saattaa 
myös johtua siitä, että laite on uusi) tai jos laite ei yksinkertaisesti käynnisty (voi myös johtua 
jumittuneista säätönapeista).



Muistathan myös…

Autamme sinua mielellämme!

•

•

Sinun on huolehdittava siitä, ettei moottoriin pääse valumaan nestettä kolmen, valkoisen 
tiivisteen ohi. Jos moottoriin pääsee kosteutta, on vaara että kone hapettuu ja sen 
seurauksena moottorista tulee kovaäänisempi, epämiellyttävän hajuinen tai toimii muuten 
huonommin.

Lue huolella käyttöohje sekä Quick Guide! Tai ota meihin yhteyttä ja saat 
käyttövinkkejä info@nutribullet.nu tai lue meidän useasti kysytyt kysymykset  
www.nutribullet.nu

HUOM! Yllämainitut ongelmat eivät sisälly tuotteen takuuseen. Tämä koskee myös 
tavanomaista, käytöstä johtuvaa moottorialustan tai osien kulumista.

Likaa tai ainesosia ei saa päästää kolmeen säätönappulaan (ylhäällä moottorialustan 
reunalla). Jos näin käy, ne voivat jumittua ja blenderisi lakkaa toimimasta tai toimii 
tavallista huonommmin.


