
Gebruikers
handleiding.
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Gefeliciteerd met de aankoop van de Magic Bullet Kitchen 
ExpressTM, de culinaire krachtpatser in klein formaat. Hij is 
gemakkelijker dan een traditionele foodprocessor, kleiner dan 
een blender en ook nog eens leuker dan allebei. We willen 
graag dat je ervaringen geweldig zijn dus vragen we je om 
deze handleiding zorgvuldig door te lezen voor (elk) gebruik.  
We zeggen niet dat je hiermee kunt toveren, maar we zeggen 
ook niet dat je er niet mee kunt toveren!

Inhoud.

  Bewaar deze voorschriften  
  goed! UITSLUITEND VOOR   
  HUISHOUDELIJK GEBRUIK

ALGEMENE 
VEILIGHEIDSINFORMATIE
• De Magic Bullet Kitchen ExpressTM is NIET 

bedoeld voor gebruik door kinderen.
• Houd het apparaat en het snoer altijd 

buiten bereik van kinderen.
• Dit apparaat is geen speelgoed.
• Vóór het eerste gebruik moeten alle 

verpakkingsmaterialen veilig worden 
verwijderd en buiten bereik van kinderen 
worden afgevoerd om verstikkingsgevaar te 
voorkomen.

• Dit apparaat mag worden gebruikt door 
personen met lichamelijke, zintuiglijke of 
geestelijke beperkingen of met gebrek aan 
ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij 
worden begeleid of geïnstrueerd over het 
veilige gebruik van het apparaat en op de 
hoogte zijn van de risico’s ervan.

• Dompel de basisunit, het snoer en de 
stekker niet onder in water of andere 
vloeistoffen, anders kunnen brand, 
elektrische schokken of persoonlijk letsel 
optreden.

• Schakel het apparaat UIT en haal de stekker 
uit het stopcontact als je het niet gebruikt, 
voordat je het demonteert en voordat je het 
schoonmaakt. Pak hiervoor de stekker en 
trek hem uit het stopcontact. Trek de stekker 
nooit aan het snoer uit het stopcontact.

RAAK BEWEGENDE DELEN NIET AAN.
• Controleer het snoer, de stekker en het 

apparaat zelf regelmatig op eventuele 
gebreken.

• Gebruik dit apparaat niet als het snoer of de 
stekker is beschadigd of als het apparaat 
niet goed werkt, gevallen is of op andere 
wijze is beschadigd.

• Als het snoer of de stekker beschadigd is, 
moet het onderdeel worden vervangen 
door www.nutribulletoutlet.nl of een 
vergelijkbaar erkend onderhoudsbedrijf om 
gevaarlijke situaties te voorkomen.

LET OP: Om gevaar als gevolg van een 
onbedoelde reset van de thermische 
beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat 
niet worden aangesloten op externe 
schakelapparatuur, zoals een timer, of op een 
elektrisch circuit dat periodiek wordt in- en 
uitgeschakeld.
MESSEN ZIJN SCHERP! WEES ER 
VOORZICHTIG MEE!
BLEND GÉÉN WARME VLOEISTOFFEN OF 
INGREDIËNTEN!
Het gebruik van hete ingrediënten leiden tot 
overdruk als gevolg waarvan de beker van de 
basisunit kan losraken, wat brandwonden of 
ander letsel kan veroorzaken. 
• Gebruik uitsluitend ingrediënten op 

kamertemperatuur of kouder. Komen de 
ingrediënten uit een pan of oven? Laat ze 
dan eerst afkoelen!

• De dekselvergrendeling niet forceren.
• Vul de kom of een beker maximaal tot 

aan het streepje met de aanduiding MAX 
of minder. Een te volle kom of beker kan 
beschadigd raken en tot lekkage leiden.

• Zet de kom altijd stevig vast op de basisunit 
voordat je het hakmes of de rasp-/snijschijf 
plaatst. Zo verklein je de kans op letsel.

• Voorkom oververhitting en drukopbouw: 
de Magic Bullet Kitchen Express mag nooit 
langer dan één minuut aaneengesloten 
draaien. Blend je langer dan 1 minuut dan 
worden de ingrediënten warm en ontstaat 
er druk in de beker/kom waardoor deze van 

Belangrijke waarschuwingen.
 

Let op! Lees voordat je de Magic Bullet Kitchen Express™ gebruikt alle instructies 
aandachtig door om het risico op ernstig letsel te beperken. Houd je bij het gebruik 
van elektrische apparatuur altijd aan de standaard veiligheidsvoorschriften, 
waaronder de volgende belangrijke informatie.

!
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de basisunit kan losschieten en persoonlijk 
letsel of schade aan zaken kan veroorzaken.

• Het gebruik van onderdelen of accessoires 
die niet worden aanbevolen of verkocht 
door NutriBullet® kan leiden tot brand, 
elektrische schokken of persoonlijk letsel.

• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor 
huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor 
andere zaken dan het doel waarvoor het is 
bestemd. 

• Laat het snoer niet over de rand van de 
tafel of het aanrecht hangen.

• Het snoer mag niet in aanraking komen met 
hete oppervlakken, zoals een kookplaat, en 
het mag niet in de knoop raken.

Vóór inschakeling van de Kitchen 
Express moet de kom stevig op zijn plek 
zitten en het deksel moet goed gesloten 
zijn. Probeer de kom of het deksel niet 
te verwijderen terwijl het apparaat in 
gebruik is.
• Schakel het apparaat na elk gebruik uit. 

Voordat je het apparaat demonteert, moet 
het uitgeschakeld zijn, moet de motor 
stilstaan, mag het mes of de schijf niet 
meer draaien en moet de stekker uit het 
stopcontact zijn gehaald.

• Schakel de motor uit en wacht tot alle 
bewegende delen stilstaan voordat je 
de mengkom of beker wegneemt om 
bijvoorbeeld etensresten te verwijderen.

• Laat het messenblad nooit zonder 
een beker op de basisunit zitten. 
Onbeschermde messen kunnen uiterst 
gevaarlijk zijn.

• Gebruik het apparaat niet als onderdelen 
beschadigd zijn. Heb je hier vragen 
over, neem dan contact op met de 
klantenservice.

• Schakel het apparaat uit en haal de 
stekker uit het stopcontact voordat je 
accessoires verwisselt of met je vingers in 
de buurt komt van bewegende onderdelen.

INVOERSCHACHT
• Stop de invoerschacht niet te vol. De 

ingrediënten moeten geleidelijk worden 
toegevoegd, zodat dat de foodprocessor 
het kan bijhouden.

• Gebruik geen overmatige kracht om de 
groente of fruit met de stamper in de 
invoerschacht te duwen.

• Wacht totdat de ingrediënten naar de 
mengkom zijn gezakt voordat je nieuwe 
ingrediënten via de invoerschacht 
toevoegt.

• Gebruik uitsluitend de meegeleverde stamper 
om groente en fruit in de invoerschacht te 
duwen. Gebruik hiervoor nooit je vingers, 
keukengerei of andere materialen. 

• Blijft een ingrediënt in de invoerschacht 
steken, gebruik dan ook uitsluitend de 
stamper om het door de invoerschacht te 
duwen.

AANVULLENDE
WAARSCHUWINGEN
Verwijder verpakkingsmateriaal en 
reclamelabels en gooi ze op een veilige 
manier weg voordat je de Magic Bullet 
Kitchen ExpressTM  voor de eerste keer 
gebruikt.
• Doe geen niet-eetbare zaken in de 

mengkom en bekers; deze zouden het 
apparaat beschadigen en persoonlijk letsel 
of schade aan eigendommen veroorzaken.

• Bekers en messen van andere Magic 
Bullet-apparaten kunnen NIET worden 
gebruikt in de Kitchen Express! Gebruik 
uitsluitend de kom, bekers en messen die 
bij de Kitchen Express horen.

De Magic Bullet Kitchen ExpressTM moet 
correct en volledig worden gemonteerd 
voordat je de stekker in het stopcontact 
steekt en het apparaat inschakelt. 
• Gebruik het apparaat uitsluitend op 

een stevige, egale, schone en droge 
ondergrond.

• Tijdens normaal gebruik kunnen er trillingen 
optreden.

• Als je onder, rondom of op het apparaat 
morst, maak dat dan eerst schoon en droog 
voordat je verdergaat.

• Tijdens het gebruik van het apparaat 
moet er onder, boven en rondom de 
Kitchen Express voldoende ruimte zijn voor 
luchtcirculatie.

Dit apparaat is níet bedoeld voor het malen 
van ijsblokjes. Als je probeert ijsblokjes te 
malen, kan dat het messenblad onherstelbaar 
beschadigen of storingen aan het apparaat 
veroorzaken met mogelijk persoonlijk letsel of 
schade aan eigendommen tot gevolg.
Verwijder voor gebruik de eventuele schil van 
fruit.
Gebruik geen fruit dat pitten of zaden bevat, 
tenzij je de pitten en zaden vantevoren 
compleet verwijdert.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter 
terwijl het ingeschakeld is.
Houd handen, vingers, haar en kleding, maar 
ook spatels en ander keukengerei uit de buurt 
van het apparaat als het is ingeschakeld om 
het risico op ernstig letsel aan personen en 
zaken te vermijden. Je mag een schraper 
gebruiken maar alléén als het apparaat 
uitgeschakeld is.
Houd de Magic Bullet Kitchen ExpressTM 
schoon. Raadpleeg voor meer informatie het 
onderdeel Reinigen en onderhoud voor tips en 
instructies.
Met uitzondering van schoonmaken mag 
onderhoud alleen worden uitgevoerd door 
een erkende servicedienst als bijvoorbeeld de 
NutriBullet Outlet: info@nutribulletoutlet.nl.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren 
en neem contact op met de klantenservice 
als instructies of waarschuwingen niet 
duidelijk zijn: service@nutribulletretail.com.

Bewaar deze  
instructies!!

LE
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250 WATT 
BASISUNIT

830 ML
MENGKOM

STAMPER

ROESTVRIJSTALEN 
MESSENBLAD

RASP-/SNIJSCHIJF 2 BEKERS 
(400ML)

TO-GO 
DEKSEL

DEKSEL VAN DE KOM 
MET INVOERSCHACHT

HAKMES

Inhoud van de verpakking.

Montage overzicht.

deksel van
de mengkom

stamper

invoerschacht

hakmes

mengkom

basisunit

bedienings-
knop

rasp-/
snijschijf

messenblad

beker

1 Zet de mengkom op een 
schone, droge en vlakke 
ondergrond, zoals een 
aanrechtblad.

2 Plaats het hakmes voorzichtig 
op de aandrijfas van de 
mengkom. 

3 Doe de ingrediënten in de 
kom. Blijf met je handen en je 
vingers uit de kom en uit de 
buurt van het hakmes.

4 Doe het deksel op de kom en 
draai het met de klok mee 
vast. Steek je handen, vingers, 
keukengerei en andere niet-
eetbare zaken NOOIT in de 
invoerschacht.

 LET OP: Het deksel moet stevig 
vastzitten, anders draait de 
motor niet.

5 Plaats de mengkom op de 
basisunit en draai hem met de 
klok mee vast.

 LET OP: De kom moet stevig 
vastzitten, anders draait de 
motor niet.

6 Zet de bedieningsknop op ON 
of PULSE om de motor in te 
schakelen.

7 Als je klaar bent, draai je de 
bedieningsknop naar de stand 
OFF.

8 Verwijder de kom van de 
basisunit door hem er tegen 
de klok in af te draaien. Zet 
de kom op een schone, droge 
en vlakke ondergrond.

9 Verwijder het deksel van de 
mengkom door het er tegen 
de klok in af te draaien.

10 Haal het hakmes voorzichtig 
uit de kom en leg het weg.  
Let op: de messen zijn 
scherp.

11 Giet de inhoud uit de 
mengkom.

Gebruik van de foodprocessor: hakmes.

Gebruik van de foodprocessor: rasp-/snijschijf.

 WAARSCHUWING: Wacht ALTIJD totdat het mes 
niet meer draait voordat je de mengkom van de 
basisunit haalt.

 WAARSCHUWING: Verwijder altijd eerst het 
hakmes voordat je de kom leegmaakt.

1 Zet de mengkom op een 
schone, droge en vlakke 
ondergrond, zoals een 
aanrechtblad.

2 Plaats de snijschijf voorzichtig op 
de aandrijfas van de kom, met 
de gewenste kant NAAR BOVEN.

 LET OP: Gebruik altijd de 
twee grote openingen 
(vingergaten) om de 
snijschijven vast te pakken.

3 Doe het deksel op de kom en 
draai het met de klok mee 
vast. Steek je handen, vingers, 
keukengerei en andere niet-
eetbare zaken NOOIT in de 
invoerschacht.

 LET OP: Het deksel moet stevig 
vastzitten, anders draait de 
motor niet.
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4 Plaats de mengkom op de 
basisunit en draai hem met de 
klok mee vast.

 LET OP: De mengkom moet 
stevig vastzitten, anders draait 
de motor niet.

5 Doe de ingrediënten in de 
invoerschacht. Snijd ze indien 
nodig eerst kleiner zodat ze 
goed door de invoerschacht 
passen.

6 Draai de bedieningsknop 
naar de stand ON.

7 Gebruik altijd de stamper 
om ingrediënten in de 
invoerschacht te duwen. 
Steek NOOIT je handen, 
vingers, keukengerei en 
andere niet-eetbare zaken in 
de invoerschacht.

8 Als je klaar bent, draai je de 
bedieningsknop naar de stand 
OFF. 

9 Verwijder de kom van de 
basisunit door hem er tegen 
de klok in af te draaien.  
Zet de kom op een schone, 
droge en vlakke ondergrond.

10 Verwijder het deksel van de 
kom door het er tegen de klok 
in af te draaien.

11 Pak de snijschijf voorzichtig 
beet door de vingergaten, 
haal hem uit de kom en leg 
veilig weg. Let op: de messen 
zijn scherp.

 LET OP: Gebruik altijd de 
twee grote openingen 
(vingergaten) om de 
snijschijven vast te pakken.

12 Giet de inhoud uit de kom.

 WAARSCHUWING: Wacht ALTIJD totdat het mes 
niet meer draait voordat je het deksel van de 
mengkom haalt.

 WAARSCHUWING: Verwijder altijd eerst de 
snijschijf voordat je de kom leegmaakt.

Gebruik van de blender: beker en messenblad.

1 Zet de basisunit op een 
schone, droge en vlakke 
ondergrond, zoals een 
aanrechtblad.

2 Doe ingrediënten in de beker 
van de Magic Bullet; vul tot 
maximaal het streepje met de 
aanduiding MAX.

3 Draai het messenblad op de 
beker en zorg dat ze goed op 
elkaar aansluiten.

4 Keer de afgesloten beker om en 
bevestig hem op de basisunit 
door hem met de klok mee vast 
te draaien. 
 

LET OP: De beker moet goed 
bevestigd zijn, anders draait 
de motor niet.

5 Zet de bedieningsknop op ON 
of PULSE om de motor in te 
schakelen.

 WAARSCHUWING: Blend nooit hete of 
koolzuurhoudende ingrediënten, omdat de 
afgesloten beker hierdoor onder druk kan 
komen te staan. Gebruik altijd ingrediënten op 
kamertemperatuur of kouder. Laat het apparaat 
nooit langer dan een minuut aaneengesloten 
draaien. Door de wrijving van het draaiende 
mes kan de beker verhit raken en onder druk 
komen te staan, waardoor de beker los kan 
raken en persoonlijk letsel of schade aan zaken 
kan veroorzaken.

OFF:  
het apparaat is uitgeschakeld.

ON:  
Onafgebroken blender- of 
foodprocessor-functie. Het 
apparaat blijft ingeschakeld 
totdat je de schakelaar in de 
stand OFF zet.

WAARSCHUWING: Laat de 
blender nooit langer dan 
één minuut aaneengesloten 
draaien!

PULSE:  
Deze stand maakt pulserende 
bewegingen waarmee je zelf 
de structuur bepaalt. Over het 
algemeen geldt: hoe korter je 
pulseert hoe grover de structuur 
van de ingrediënten. Met langer 
pulseren creëer je een fijnere of 
gladde structuur. 

Houd de knop in de stand 
PULSE zodat het apparaat blijft 
draaien, anders schakelt het 
automatisch naar de stand OFF.

Bedieningspaneel.

Het schoonmaken van de Magic Bullet Kitchen  
Express en zijn accessoires is heel makkelijk. Alle 
onderdelen en accessoires, behalve de basisunit,  
zijn geschikt voor in de vaatwasser!

STAP 1: Het allerbelangrijkst — SCHAKEL HET  
APPARAAT ALTIJD UIT en HAAL DE STEKKER UIT HET 
STOPCONTACT als je het apparaat niet gebruikt of gaat 
schoonmaken. 

STAP 2: Verwijder alle losse onderdelen, zoals de 
blendbeker, het messenblad en de mengkom. Maak de 
mengkom leeg voordat je hem gaat schoonmaken.  
Laat weinig tot geen etensresten achter. 

STAP 3: Plaats de onderdelen (met uitzondering van de 
basisunit) in het bovenste rek van de vaatwasser of was 
ze af in een handwarm sopje en spoel af met water. 
Gebruik NOOIT het hete reinigingsprogramma van de 
vaatwasser, omdat de bekers of de mengkom hierdoor 
kunnen kromtrekken. 

BASISUNIT.

• Om de kans op letsel te verkleinen mag het aandrijf- 
systeem van de basisunit NOOIT worden schoongemaakt 
als de stekker nog in het stopcontact zit.

• Probeer de basisunit niet te demonteren, laat dat 
over aan een specialist als de NutriBullet Outlet. 

• Houd de basisunit schoon met een vochtige doek. 

Indien nodig kun je het gedeelte rond het 
aandrijfsysteem schoonmaken met een borsteltje.  
Door vastgekoekte etensresten kan het apparaat 
minder goed functioneren of zelfs vastlopen. 
Raadpleeg in dat geval de klantenservice of de 
NutriBullet Outlet via info@nutribulletoutlet.nl.

 
BELANGRIJK
Bij normaal gebruik slijten de messen. Wij adviseren 
het messenblad elk half jaar te vervangen en bij 
stank, lekkage van vloeistof, harder geluid tijdens 
het blenden, een branderige lucht (dit kan ook 
nieuwigheid zijn na aanschaf!) of als de machine 
niet meer functioneert, wat ook het gevolg kan zijn 
van de hierboven omschreven blokkade van het 
aandrijfsysteem door aangekoekte ingrediënten of 
vuil. 

Reinigen & onderhoud.

 WAARSCHUWING: Het messenblad en de 
snijschijf zijn scherp. Let altijd goed op als je 
ze beetpakt. TIP: Gebruik altijd de twee grote 
vingeropeningen om de snijschijf vast te pakken.

 WAARSCHUWING: Dompel de basisunit nooit 
onder in water of een andere vloeistof.

!

6 Als je klaar bent, draai je de 
bedieningsknop naar de stand 
OFF.

7  Verwijder de beker van de 
basisunit door hem er tegen 
de klok in af te draaien.

8 Keer de afgesloten beker 
om, zodat het messenblad 
zich weer aan de bovenkant 
bevindt. Draai het messenblad 
van de beker, schenk uit en 
geniet!

 WAARSCHUWING: Wacht ALTIJD totdat de 
messen niet meer draaien voordat je de beker 
van de basisunit afhaalt.
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Ga voor het bestellen van vervangende 
onderdelen en/of accessoires naar nutriliving.
shop of neem contact op met de klantenservice:
info@nutribulletretail.com. Voor Scandinavische
landen: www.nutribullet.nu.

Als je het apparaat niet gebruikt, berg de basisunit 
dan samen met alle onderdelen stofvrij op. Dan kan 
het niet beschadigen en geen schade veroorzaken.

Ga naar nutriliving.shop om je nieuwe Magic Bullet 
Kitchen Express™ te registreren.

Hiervoor moet je het serienummer* van het 
apparaat, de datum en plaats van aankoop 
invoeren, alsmede de naam van de winkel of 
webshop waar je de Magic Bullet Kitchen Express™ 
hebt gekocht.

Via deze registratie kunnen wij contact met je 
opnemen in het onverhoopte geval van een 
terugroepactie. Door je product te registreren, 
bevestig je dat je de instructies heb gelezen en de 
waarschuwingen hebt begrepen, zoals vermeld in 
deze handleiding.

Vervangende onderdelen.

Opbergen.

Registratie voor garantie.

Ben je tevreden over je 
Magic Bullet?

Deel je recepten, posts, stories, tips & tricks! 
Like & volg ons @nutribullet.nl / .be

Tag je creaties: #nutribullet #nutribullet.
nordics #nutrilovers #healthy 
#healthylifestyle #veggies

VRIENDENDEAL
GEEF 10% KRIJG 10%

Deel je positieve ervaringen! Verras een 
vriend door hem / haar 10% korting te 
geven op een eigen Magic Bullet Kitchen 
ExpressTM!
Code: 4MYFRIEND10

Om je te bedanken voor het delen, 
krijg jij zelf 10% korting bij een 
vervolgaankoop met de code: 
THANKU10

Wil je meteen beginnen? 
Download dan deze 
receptengids via:   
www.nutriliving.shop

De afbeeldingen kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke product. Als gevolg van onze 
doorlopende inspanningen om onze producten te 
verbeteren, kunnen de specificaties in dit document op 
elk moment en zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Het serienummer vind je aan de
onderkant van de basisunit.
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