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NutriBullet | NutriBullet PRO

Uživatelská
příručka

IN 372141 M
IN 372169 M
IN 372170 M
IN 372171 M
IN 372172 M

Důležitá bezpečnostní upozornění
PŘI POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE MUSÍTE
VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, VČETNĚ
NÁSLEDUJÍCÍCH:
Varování! Abyste předešli riziku vážného zranění, před použitím
NutriBulletu® si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Při používání
jakéhokoli elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní
bezpečnostní opatření, včetně následujících důležitých informací.

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE
• Je-li jakýkoli spotřebič používán
dětmi nebo v jejich blízkosti, je
nutný pečlivý dohled. Uchovávejte
kabel mimo dosah dětí.
• NIKDY NENECHÁVEJTE
NUTRIBULLET® BEZ
DOHLEDU, POKUD JE
POUŽÍVÁN.
• NEPOUŽÍVEJTE JEJ VENKU.
• NUTRIBULLET® VŽDY ODPOJTE
ZE ZÁSUVKY, POKUD HO
NEPOUŽÍVÁTE.

BEZPEČNOST:
TEPLO A TLAK
ABYSTE PŘEDEŠLI ZRANĚNÍ,
NIKDY NEMIXUJTE HORKÉ
NEBO SYCENÉ NÁPOJE
V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ
NUTRIBULLETU®!
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UPOZORNĚNÍ!

!

Uchovejte si tuto příručku!

Zahřáté přísady mohou při
mixování natlakovat uzavřené
nádoby a při otevření prudce
vytlačit horký obsah.
Proces mixování vždy začněte
s tekutinami/přísadmi o pokojové
teplotě nebo chladnějšími (21 °C).
Nikdy nenechávejte spotřebič
nepřetržitě běžet déle, než je
nutné k vytvoření receptu obvykle stačí méně než jedna
minuta.
Nikdy nemixujte sycené
nápoje, ani šumící přísady
(např. jedlá soda, prášek
do pečiva, droždí atd.). Tlak
z uvolněných plynů může
způsobit prasknutí uzavřené
nádoby NutriBulletu®, což
může vést ke zranění nebo
poškození majetku. Tření čepele
při dlouhodobém provozu
může zahřívat přísady a vytvářet
vnitřní tlak v uzavřené nádobě.

UPOZORNĚNÍ!

Tento tlak může způsobit
oddělení nádoby a čepele nebo
k vypuzení mixovaného obsahu
z nádoby, což může vést ke
zranění osob nebo poškození
majetku. Pokud jsou utěsněné
nádoby NutriBullet® na dotek
teplé, vypněte spotřebič
a nechejte nádobu vychladnout
po dobu patnácti minut nebo
déle. Před pomalým uvolněním
nádoby z těla mixéru nechte
obsah usadit. Nádobu
NutriBullet® držte namířenou
směrem od obličeje a těla
a pomalu odšroubujte extrakční
čepel, abyste jemně uvolnili
veškerý zbytkový tlak.

TŘENÍ Z ROTUJÍCÍCH
EXTRAKČNÍCH ČEPELÍ
PŘI MIXOVÁNÍ MŮŽE
ZPŮSOBIT ZAHŘÍVÁNÍ
PŘÍSAD A VYTVÁŘENÍ TLAKU
V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ, POKUD
JE V PROVOZU DÉLE NEŽ 1
MINUTU. POKUD JE NÁDOBA
NA DOTEK TEPLÁ, NECHEJTE JI
PŘED OPATRNÝM OTEVŘENÍM
ZCELA VYCHLADNOUT
A OTEVÍREJTE JI SMĚREM
OD TĚLA, ABY NEDOŠLO KE
ZRANĚNÍ.
• Po mixování nechte obsah
usadit a uvolněte veškerý
tlak, který se mohl během
procesu extrakce vytvořit,
pomalým odšroubováním
nádoby z čepelí. Nádobu
mějte namířenou směrem od
sebe pro případ, že by v ní byl
zvýšený tlak.

• Pokud potřebujete mixovat
déle než jednu minutu, mixujte
v 1minutových intervalech.
Po počátečním a každém
následujícím 1minutovém
cyklu mixování nechejte tělo
mixéru zcela vypnout a počkejte
alespoň jednu minutu před
zahájením dalšího cyklu.
• Neprovádějte více než 3
po sobě jdoucí 1minutové
intervaly, aby nedošlo k přehřátí
obsahu. Po třetím extrakčním
cyklu nechejte obsah usadit 2–3
minuty, aby nedošlo k přehřátí
a nárůstu tlaku.
• NEDOVOLTE, ABY MIXOVANÁ
SMĚS ZŮSTALA DLOUHOU
DOBU V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ!
Cukr v ovoci a zelenině může
v průběhu času začít kvasit,
uvolňovat plyny a vytvářet
tlak v uzavřené nádobě
NutriBullet®. Pokud svůj nápoj
nespotřebujete okamžitě,
vyjměte čepel, nádobu zakryjte
víčkem nebo potravinovou
folií a uložte do chladničky.
Nikdy neskladujte jakoukoli
mixovanou směs v uzavřené
nádobě NutriBulletu® buď
nechlazenou nebo po delší
dobu; obsah se totiž zkazí
a zkvasí.

BEZPEČNOST:
EXTRAKČNÍ ČEPEL
Nikdy neukládejte extrakční
čepel do těla mixéru, pokud
není připevněno k nádobě
NutriBullet®. Odkrytá čepel
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UPOZORNĚNÍ!

může představovat riziko tržné
rány.

a jiných výživných nápojů.
NutriBullet® není určen k použití
jako drtič ledu nebo bez tekutin.
Do smoothie vždy přidejte
tekutinu.

• ČEPELE JSOU OSTRÉ!
ZACHÁZEJTE S NIMI OPATRNĚ.
Při manipulaci s čepelemi buďte
opatrní. Abyste zabránili vzniku
tržné rány, nemanipulujte s nimi
a nedotýkejte se jejich hran.

• NEPOUŽÍVEJTE extrakční čepel
k mletí suchých surovin, např.
zrn, obilovin nebo kávy, protože
by to mohlo poškodit motor a/
nebo extrakční čepel.

• ZABRAŇTE KONTAKTU
S POHYBLIVÝMI DÍLY! Při
mixování udržujte ruce a náčiní
v bezpečné vzdálenosti od
extrakční čepele, abyste snížili
riziko vážného zranění.

• Jakmile zastavíte NutriBullet®,
počkejte, až se motor úplně
zastaví a jednotka se zcela
vypne, před vyjmutím nádoby/
extrakční čepele z těla mixéru.
Sundání nádoby z jednotky
před úplným vypnutím může
způsobit poškození spojky
extrakční čepele nebo motoru.
NIKDY NEMIXUJTE BEZ
TEKUTINY, PROTOŽE TÍM
MŮŽETE POŠKODIT EXTRAKČNÍ
ČEPEL NEBO MOTOR
• Cyklonová akce® vašeho
NutriBulletU® vyžaduje použití
tekutin k přípravě smoothie
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• Některé konfigurace mohou
obsahovat mlecí čepel. Tuto
čepel lze použít k mletí bylin,
koření, obilí a semínek.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
UPOZORNĚNÍ!

• Aby se zabránilo vytečení
tekutin a možnému oddělení
součástí během provozu,
řádně vyrovnejte a bezpečně
připevněte (rukou utáhněte)
čepel k nádobě NutriBullet®
a před umístěním na tělo
mixéru a uvedením NutriBulletu
do provozu zkontrolujte, zda
těsní.

• Doporučujeme vyměnit
extrakční čepel každých
6 měsíců (v závislosti na
používání) nebo podle potřeby
pro optimální výkon.

Nepoužívejte tento výrobek na
místech s odlišnými elektrickými
specifikacemi nebo typy zástrček.
Nepoužívejte jakýkoli typ
zástrčkového adaptéru nebo
zařízení na změnu napětí, protože
by mohlo dojít ke zkratu, požáru,
úrazu elektrickým proudem,
zranění osob nebo poškození
výrobku. Tento spotřebič má na
zástrčce důležité značky. Kabel
není vhodný k výměně. Pokud
je poškozený, musí být spotřebič
vyměněn.
INFORMACE O POLARIZOVANÉ
ZÁSTRČCE
Váš NutriBullet® má
polarizovanou zástrčku
(jeden hrot je širší než druhý),

aby se snížilo riziko úrazu
elektrickým proudem. Tato
zástrčka bude správně fungovat
v polarizované zásuvce pouze
jedním způsobem. Pokud
zástrčka nezapadá úplně do
zásuvky, otočte zástrčku. Pokud
stále nezapadá, obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Z bezpečnostních důvodů nijak
neupravujte zástrčku nebo
tělo mixéru motoru. Pokud tak
učiníte, zvýší se riziko zranění
a dojde ke ztrátě záruky na
výrobek.
• Používání příslušenství
třetích stran, včetně nádob
na konzervování, je zakázáno
a může způsobit požár, úraz
elektrickým proudem, zranění
osob nebo poškození výrobku
a dojde tak ke ztrátě záruky na
výrobek.
• Abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem, nikdy
neponořujte kabel, zástrčku
nebo tělo mixéru s motorem
do vody nebo jiných kapalin
vedoucích elektrický proud.
Pokud je kabel, zástrčka
nebo tělo mixéru s motorem
poškozena, přestaňte výrobek
používat.
• NutriBullet® vždy ODPOJTE
ZE ZÁSUVKY, pokud jej
nepoužíváte nebo PŘED
jeho sestavením, rozebráním,
výměnou příslušenství nebo
před čištěním. Nemanipulujte
s NutriBulletem, dokud se
všechny části nezastaví.

• Pravidelně kontrolujte všechny
součásti NutriBulletu®, zda
nejsou poškozené nebo
opotřebované, což by mohlo
narušit jeho správnou funkci
nebo představovat riziko úrazu
elektrickým proudem. Ujistěte
se, že napájecí kabel a zástrčka
nejsou poškozeny. Přestaňte
používat a vyměňte nádobu
NutriBullet®, pokud zjistíte, že je
popraskaná, poničená, pokud je
plast zakalený nebo poškozený.
• Zajistěte, aby se čepele mohly
volně otáčet a aby těsnění
bylo usazené a nepoškozené.
Zajistěte, aby aktuátory těla
mixéru s motorem nebyly
ničím blokované, aby byly čisté
a snadno stlačitelné. Postupujte
podle pokynů k údržbě
uvedených v této uživatelské
příručce na stranách 14-15.
Nikdy nepoužívejte NutriBullet®
s poškozenými součástmi.
Pokud váš NutriBullet® jakkoli
nefunguje, okamžitě ho
přestaňte používat a kontaktujte
zákaznický servis NutriBullet.
• Nenechte kabel viset přes okraj
stolu nebo linky. Netahejte za
napájecí kabel, nekruťte jím
a nepoškozujte ho. Nedovolte,
aby se kabel dotýkal horkých
povrchů včetně sporáku.
• Pokud motor přestane fungovat,
odpojte tělo mixéru s motorem
ze zásuvky a před dalším
použitím ho nechejte hodinu
vychladnout. Váš NutriBullet®
má vnitřní tepelný jistič, který
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při přehřátí vypne motor.
Tepelný jistič se resetuje, když je
jednotka odpojena ze zásuvky
a tepelný jistič se dostatečně
ochladí.

UPOZORNĚNÍ!

VĚTRÁNÍ
Aby se předešlo nebezpečí
úrazu, otvory ve spodní části
těla mixéru by měly být zbavené
prachu a vláken a nikdy by
neměly být ucpané, protože jsou
určeny k větrání, aby byl zajištěn
spolehlivý provoz motoru
a zabránilo se tak přehřátí. Nikdy
nepokládejte NutriBullet® na
hořlavé materiály, jako jsou
noviny, ubrusy, ubrousky, utěrky,
prostírání či jiné podobné
materiály.
POZOR! NutriBullet® používejte
vždy na rovném povrchu,
ponechejte volný prostor pod
a kolem těla mixéru, aby byla
zajištěna správná cirkulace
vzduchu. Otvory ve spodní části
těla mixéru slouží k větrání, aby
byl zajištěn spolehlivý provoz
a zabránilo se přehřátí motoru.

BEZPEČNOST
V MIKROVLNNÉ TROUBĚ
A NA SPORÁKU
• NEMIXUJTE HORKÉ
INGREDIENCE! Po mixování
ingrediencí o pokojové teplotě
nebo chladnějších (21 °C nebo
méně) směs přesuňte do
neuzavřené nádoby, kterou
lze používat v mikrovlnné
troubě, nebo do hrnce na
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sporáku k ohřevu. K otestování
vnitřní teploty připravovaných
ingrediencí vždy používejte
teploměr, ingredience mohou
být na dotek chladné, ale uvnitř
stále horké.
• Nevkládejte žádné části
NutriBulletu® do mikrovlnné
trouby, do trouby nebo na
sporák, ani je neponořujte
do vroucí vody, protože
by se tím mohlo poškodit
příslušenství.
• Vyvarujte se mixování
následujících semínek
a jadérek v NutriBulletu®,
protože obsahují chemickou
látku, o které je známo, že
při požití uvolňuje do těla
kyanid: jablečná jadérka,
třešňové, švestkové, broskvové
a meruňkové pecky. Ovocné
pecky mohou také způsobit
poškození čepele a nádoby.

ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST
• • Informace obsažené v této
uživatelské příručce nemají
nahradit rady vašeho lékaře.
Ohledně zdraví a výživy se vždy
poraďte se svým lékařem.
INTERAKCE S LÉKY:
• Pokud užíváte nějaké léky,
zejména léky snižující hladinu
cholesterolu, léky na ředění
krve, léky na krevní tlak,
sedativa nebo antidepresiva,
poraďte se se svým lékařem, než
vyzkoušíte některý z receptů
na smoothie, které najdete
v příručce.

DALŠÍ POKYNY PRO
SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ
• ABY SE ZABRÁNILO VYTEČENÍ
TEKUTIN, NEPŘEPLŇUJTE
NÁDOBU! Ujistěte se, že přísady
a tekutiny nepřesahují rysku
MAX. Cyklonová technologie®
NutriBulletu® vyžaduje
prostor pro účinnou extrakci
a překročení rysky MAX může
mít za následek vytečení tekutin
a může způsobit nebezpečné
natlakování, což může způsobit
oddělení nádoby a čepelí.
• Nádoba a extrakční čepele
jsou specifické pro přesný
model NutriBulletu®. Použití
nekompatibilních dílů (z jiných
modelů) může vést k poškození
NutriBulletu® nebo k ohrožení
bezpečnosti. Při výměně
nádoby nebo extrakční čepele
nebo při objednávce dalšího
příslušenství na nutribullet.
com, kontaktujte zákaznický
servis a uveďte váš model,
abyste zjistili, které díly jsou
kompatibilní s vaší jednotkou.
• Pravidelně kontrolujte všechny
součásti NutriBulletu®, zda
nejsou poškozené nebo
opotřebované, protože by
to mohlo zhoršit správné
fungování spotřebiče nebo
představovat nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.

Ujistěte se, že napájecí kabel
a zástrčka nejsou poškozeny.
Přestaňte používat a vyměňte
mixovací nádobu, pokud zjistíte
praskliny, zakalení nebo jiné
poškození na nádobě nebo na
aktuátoru těla mixéru. Dbejte
na to, aby se čepele volně
otáčely a aby konstrukce zůstala
nepoškozena.
• Zajistěte, aby tělo mixéru
s motorem nemělo v cestě
žádné překážky a aby bylo
čisté. Dodržujte údržbu
doporučenou na stranách
14 a 15 a nikdy nepoužívejte
NutriBullet® s poškozenými
součástmi. Pokud váš
NutriBullet® jakkoli nefunguje,
okamžitě jej přestaňte používat
a kontaktujte zákaznický
servis. Můžete si pořídit nové
nádoby NutriBullet® a extrakční
čepele na nutribullet.com nebo
kontaktováním zákaznického
servisu. DOPORUČUJEME
VÝMĚNU NÁDOBY KAŽDÝCH
ŠEST MĚSÍCŮ.

!

Uchovejte si
tento návod!

• Máte-li jakékoli připomínky,
dotazy nebo náměty, obraťte se
na zákaznický servis.
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Co obsahuje balení.

tělo mixéru
s výkonným
motorem

nádoba
NutriBullet®

extrakční čepel

objímka na pití

Konfigurace výrobku se mohou lišit.
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Návod na sestavení.

nádoba NutriBullet®

extrakční čepel

tělo mixéru
s výkonným
motorem
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Sestavení a použití
nádoby NutriBullet®.
PŘI POUŽÍVÁNÍ
NUTRIBULLETU®
MĚJTE NA PAMĚTI
TATO DŮLEŽITÁ
BEZPEČNOSTNÍ
UPOZORNĚNÍ:
•

Ujistěte se, že je mixér zapojen
do zásuvky, když ho chcete
používat.

•

Zacházejte s extrakčními
čepelemi opatrně, protože
jsou ostré.

•

NutriBullet® nikdy
nespouštějte prázdný.

•

Příslušenství k NutriBulletu®
není určeno k použití
v mikrovlnné troubě, protože
by mohlo dojít k poškození
příslušenství.

•

1

Než přejdete ke kroku 2,
projděte si všechna varování
a upozornění v části Důležitá
upozornění (str. 2-7).

2

Položte tělo mixéru na čistý,
suchý a rovný povrch, jako je
kuchyňská linka nebo stůl.

3

Přidejte přísady a tekutiny
do nádoby NutriBullet® cup.
POZNÁMKA: Nepřeplňujte ji!
Aby se zabránilo vytečení tekutin,
nepřekračujte rysku MAX.

Nikdy nenechávejte
NutriBullet® během používání
bez dozoru.

VAROVÁNÍ!

Při použití jakékoli
nádoby NutriBullet® nikdy
nemixujte horké přísady.

11

Zahřáté přísady mohou při
zatřesení natlakovat uzavřené
nádoby a při otevření prudce
vytlačit horký obsah. Vždy spusťte
proces mixování s ingrediencemi
o pokojové teplotě nebo
vychlazenými (21 °C a méně).

4
Umístěte extrakční čepel na
nádobu a otáčejte jí, dokud
nebude pevně zašroubována.

7

5
Zapojte napájecí kabel do
elektrické zásuvky.

Otevřete sestavu jemným
zatlačením a odšroubováním
nádoby proti směru
hodinových ručiček.
POZNÁMKA: Mixování by nemělo
trvat déle než jednu minutu, abyste
získali hladké a krémové výsledky.

6
Otočte nádobu dnem vzhůru
a položte ji na tělo mixéru,
jemně zatlačte a zašroubujte.

POZOR
Neodstraňujte extrakční čepel z nádoby
NutriBullet®, dokud se mixování zcela
nezastaví. Nepoužívejte extrakční
čepel jako skladovací víčko k nádobě.
Některé potraviny mohou obsahovat
aktivní složky nebo uvolňovat plyny,
které se budou rozpínat, pokud budou
ponechány v uzavřené nádobě, což bude
mít za následek nadměrný nárůst tlaku,
který může představovat riziko zranění.
Při skladování obsahu v nádobě použijte
místo víčka potravinovou folii. Při
otevírání nádoby vždy miřte nádobou
směrem od těla.
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Čištění a údržba.
Čištění NutriBulletu® je snadné.
Jednoduše vložte kterýkoli z dílů
(kromě těla mixéru s motorem
a extrakční čepele) do HORNÍ
PŘIHRÁDKY myčky nebo je umyjte
v ruce teplou vodou se saponátem
a opláchněte.

Jak čištit NutriBullet®:
KROK 1:

Nejdůležitější věc - VŽDY
ODPOJTE tělo mixéru ZE
ZÁSUVKY, pokud je ponecháno
bez dozoru, před sestavováním,
rozebíráním, výměnou
příslušenství, před manipulací
s pohyblivými díly nebo
při čištění. Nepokoušejte se
manipulovat se spotřebičem, dokud
se všechny jeho části nezastaví!
KROK 2:

Sundejte nádobu/extrakční čepel
z těla mixéru.
KROK 3:

Vyčistěte jednotlivé součásti (tělo
mixéru, extrakční čepel, nádoby
NutriBullet®) takto:

TĚLO MIXÉRU
S VÝKONNÝM MOTOREM:
• Většinou se tělo mixéru příliš
neznečistí, ale pokud pevně
nenašroubujete extrakční
čepel na nádobu, může dojít
k vytečení tekutin, které
se mohou dostat dovnitř
spotřebiče a k tlačítka
aktuátoru.
• Abyste předešli riziku zranění,
NIKDY nečistěte bílé dílky
aktuátoru rukama nebo
náčiním, když je NutriBullet®
zapojený do zásuvky.
• Neodstraňujte gumové nebo
plastové vložky uvnitř těla
mixéru s motorem.
• Houbičkou nebo hadříkem
navlhčeným v teplé vodě
se saponátem otřete vnitřní
a vnější část těla mixéru, dokud
nebude čisté.
• Věnujte zvláštní pozornost
bílým dílkům aktuátoru na
vnitřní straně těla mixéru, aby
se uvolnily případné lepkavé
nečistoty. Je-li to nutné, můžete
k vyčištění daného místa použít
malý kartáček.
VAROVÁNÍ: Nikdy neponořujte
tělo mixéru s motorem do vody.
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EXTRAKČNÍ ČEPEL:
•

NEODSTRAŇUJTE TĚSNĚNÍ,
protože by to trvale poškodilo
extrakční čepel a způsobilo
vytečení tekutin. Pokud je po
mytí, jak je uvedeno výše, nutná
další dezinfekce, můžete použít
oplach 10% roztokem octa/
vody nebo citronovou šťávou.
Pokud se v průběhu času uvolní
nebo poškodí těsnění, můžete
si objednat novou extrakční
čepel na NutriBullet.com nebo
kontaktujte zákaznický servis.

• Extrakční čepel zcela osušte.
Je užitečné otočit čepel
v odkapávači na stranu, abyste
zajistili úplné oschnutí extrakční
čepele z OBOU STRAN.
NUTRIBULLET® NÁDOBY
A CESTOVNÍ VÍČKA:
• Všechny tyto položky lze dát do
myčky - DO HORNÍ PŘIHRÁDKY.
Doporučujeme je opláchnout
a rychle očistit kartáčkem,
aby se před mytím v myčce
odstranily veškeré zaschlé
nečistoty. NIKDY nepoužívejte
dezinfekční cyklus k mytí
nádob, protože by to mohlo
deformovat plast.

• Pravidelně kontrolujte
3 jazýčky na boku nádoby
(popraskání, poškrábání,
odlomení atd.). Pokud jsou
poškozené, okamžitě je
vyměňte, abyste zabránili
možnému zranění.
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE
NÁDOBU S POŠKOZENÝM,
ZNIČENÝM NEBO CHYBĚJÍCÍM
JAZÝČKEM, PROTOŽE BY TO
MOHLO ZPŮSOBIT ODDĚLENÍ
NÁDOBY A TĚLA MIXÉRU, A TÍM
BY DOŠLO K OBNAŽENÍ ČEPELÍ!
ČIŠTĚNÍ ODOLNÝCH ZBYTKŮ:
• Pokud uvnitř nádoby
NutriBullet® zaschnou přísady,
vyčistěte ji tak, že naplníte
nádobu asi do 2/3 vodou
o pokojové teplotě (21 °C nebo
méně) a našroubujete
extrakční čepel. Umístěte
nádobu s namontovanou
extrakční čepelí na tělo mixéru
NutriBullet® asi na 20 až 30
sekund. Tím se uvolní zaschlé
přísady a s lehkým drhnutím
a opláchnutím budete hotovi.

Náhradní díly.
Chcete-li si objednat další díly
a příslušenství, kontaktujte
zákaznický servis.
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