
De Gouden Regels.
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Draai het mes goed op de beker, draai het vast om ervoor te zorgen dat het is verzegeld. 
Check dit!

Gebruik nooit warme, hete, koolzuurhoudende of gistende ingrediënten en vloeistoffen. 
Altijd op kamertemperatuur of koeler (max. 21 ° C). Alleen de modellen Rx, Select en 
Combo, die met een schenkkan met tweedelige ventilatiedeksel zijn uitgerust, zijn speciaal 
ontworpen en veilig om warme ingrediënten te blenden.

Laat de nutribullet nooit langer dan 1 minuut draaien (behalve in de Rx souperblast-modus).

Houd de buitenkant en binnenkant van de blender voorzichtig schoon met een vochtige 
doek (niet nat!).

Houd de 3 witte rubbers die zich in de basisunit bevinden schoon en droog.

Besteed extra aandacht aan de drie witte activatiepunten in de bovenrand van de basisunit. 
Houd ze vrij van plakkerig vuil van druppels en morsen. Je kunt een vochtig wattenstaafje 
gebruiken om ervoor te zorgen dat ze schoon blijven.

Vul de beker niet te vol om lekkage te voorkomen. Let op de MAX-lijn en voeg ingrediënten 
toe tot aan die lijn of minder, inclusief vloeistof! Om goed te kunnen blenden is vloeistof als 
één van de ingrediënten een vereiste!

Was de messen NOOIT in de vaatwasser, hoge temperaturen kunnen het plastic doen 
kromtrekken en de afdichtring doen losraken. Verwijder de afdichtring niet. Als deze loslaat 
dien het mes vervangen te worden.

Gebruik je nutribullet, zijn onderdelen en accessoires níet in de magnetron of vriezer.

Vervang het mes elke 6 maanden of eerder om optimale prestaties te behouden. Signalen 
dat het tijd wordt om een   nieuw mes te kopen: bij stank, lekkage van bruine of groene 
vloeistof, méér geluid tijdens het blenden, als de afdichtring loslaat, je een nare geur ruikt*,  
of als de machine niet start, wat ook veroorzaakt kan worden door verkleving van de 
activeringspunten in de rand van de basisunit.

*Het kan voorkomen dat een nieuw apparaat de eerste keren dat je het gebruikt ‘ruikt’. Dat 
is zo’n typische nieuwigheidsgeur die na een paar keer vanzelf verdwijnt.



Houd in gedachten…

We helpen je graag!

•

•

Er mag geen vloeistof in de motor komen (bijv. via de 3 witte rubbers), want dan is de 
kans groot dat de motor gaat oxideren, meer geluid maakt of een brandgeur verspreidt, 
niet meer goed functioneert of zelfs stopt met draaien! Dat wil je niet! Houd het dus 
allemaal schoon en vervang het mes op tijd.

Zie de handleiding en de Quick Guide voor nog veel meer informatie en richtlijnen. 
Heb je dan nog vragen, of wil je tips en trucs met ons delen? Mail ons dan via  
info@nutribulletretail.com of raadpleeg de FAQ’s via www.nutriliving.shop.

En let op! Problemen die ontstaan door het niet opvolgen van veiligheids-, 
gebruiks- en/of schoonmaakinstructies vallen niet onder de garantie, evenals 
normale slijtage van de basisunit en accessoires.

Er mag geen vuil in de 3 activatortabs terechtkomen. Bij verkleving kan de beker geen 
contact meer maken met de motor en kan de nutribullet z’n werk niet meer doen.

Laat je inspireren
Volg onze social media  
en tag @nutribullet.be  
en @nutribullet.nl 
#nutrilovers


