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 ELEKTRICKÁ 
BEZPEČNOST 
Při používání jakéhokoli 
elektrického zařízení je 
třeba vždy dodržovat 
základní bezpečnostní 
opatření včetně 
následujících: 

• POZOR! Abyste zabránili 
riziku úrazu elektrickým 
proudem, nikdy neponořujte 
zástrčku nebo základnu 
NutriBullet Rx® do vody.

• Nepoužívejte tento výrobek 
s jakýmkoli typem adaptéru 
nebo zařízením s měničem 
napětí.

• Použití nástavců, které 
nejsou doporučovány nebo 
prodávány společností 

NutriBullet®, může způsobit 
požár, úraz elektrickým 
proudem nebo zranění 
a zneplatnit záruku.

• Použití adaptérů a měničů 
napětí je považováno za 
neoprávněnou modifikaci 
výrobku a jako takové vede 
ke ztrátě záruky. Používání 
tohoto výrobku v zemích 
s různými elektrickými 
specifikacemi může poškodit 
výrobek.

• Stiskněte tlačítko napájení 
do polohy OFF a odpojte 
NutriBullet Rx® ze zásuvky, 
pokud není používán. Před 
sestavováním, rozebíráním, 
přidáváním dalších dílů 
nebo čištěním se ujistěte, 
že je základna s motorem 
odpojena ze zásuvky.

• Pokud je napájecí kabel 
poškozen, musí být vyměněn 

Důležitá bezpečnostní 
opatření a upozornění. 

z bezpečnostních důvodů si před použitím výrobku 
NutriBullet Rx® pečlivě přečtěte všechny pokyny.

Uchovejte si tyto pokyny! 
POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ!!
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výrobcem, jeho servisním 
zástupcem nebo podobně 
kvalifikovanou osobou, aby 
se předešlo jakémukoli riziku.

• Netahejte za napájecí kabel, 
nekruťte jím a nepoškozujte 
ho.

• Zástrčku žádným způsobem 
nemodifikujte. V opačném 
případě dojde k zneplatnění 
záruky.

• POZOR! Uchovávejte kabel 
mimo dosah dětí. Nedovolte, 
aby kabel zůstal viset přes 
hranu linky nebo stolu.

• Nedovolte, aby se kabel 
dotýkal horkých povrchů 
včetně sporáku.

• Pravidelně kontrolujte, zda 
nejsou kabel či zástrčka 
poškozené. Nepoužívejte 
spotřebič s poškozeným 
kabelem nebo zástrčkou. 
Pokud spotřebič nefunguje 
správně, spadne nebo 
je jakýmkoli způsobem 
poškozen, přestaňte 
jej používat. Požádejte 
zákaznický servis o pomoc 
se získáním náhradního dílu.

• Stisknutím modrého 
osvětleného tlačítka 
napájení vypněte spotřebič 
po každém použití. Před 

výměnou příslušenství nebo 
před manipulací s čepelemi 
odpojte spotřebič ze 
zásuvky.

• Upozornění! Možné zranění 
v důsledku nesprávného 
použití. Buďte opatrní 
při manipulaci s ostrými 
čepelemi, nalévání horké 
polévky z nádoby a během 
čištění.

• Tento spotřebič by neměly 
používat děti. Udržujte 
spotřebič včetně kabelu 
mimo dosah dětí.

• Děti si s přístrojem nesmí 
hrát.

• Spotřebič mohou používat 
osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo 
s nedostatkem zkušeností 
a znalostí, pokud jsou 
pod dohledem nebo jsou 
poučeny o bezpečném 
používání spotřebiče 
a pokud rozumějí možným 
rizikům.

• POZOR! Aby se zabránilo 
riziku v důsledku 
neúmyslného resetování 
tepelné pojistky, nesmí být 
tento spotřebič napájen 
externím spínacím zařízením, 
jako je časovač, ani připojen 
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k obvodu, který je pravidelně 
zapínán a vypínán ze strany 
dodavatele.

• Pravidelně kontrolujte 
všechny součásti 
NutriBullet Rx®, zda 
nejsou poškozené nebo 
opotřebované, což by 
mohlo narušit správnou 
funkci nebo představovat 
nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem. Ujistěte se, že 
napájecí kabel a zástrčka 
nejsou poškozeny. Přestaňte 
používat nádoby a vyměňte 
je, pokud zjistíte popraskání, 
zakalení nebo poškození 
plastu. Zajistěte, aby se 
čepele mohly volně otáčet 
a aby těsnění bylo usazené 
a nepoškozené. Zajistěte, 
aby spínací aktuátory 
základny s motorem nebyly 
ničím blokovány, aby byly 
čisté a snadno stlačitelné. 
Postupujte podle pokynů 
v uživatelské příručce a nikdy 
nepoužívejte NutriBullet Rx® 
s poškozenými součástmi. 
Pokud váš NutriBullet Rx® 
nefunguje správně, okamžitě 
ho přestaňte používat 
a kontaktujte zákaznický 
servis NutriBullet®:  
www.nutribullet.com.

 UPOZORNĚNÍ: 
ABYSTE ZABRÁNILI 
ZRANĚNÍ, NIKDY 
NEMIXUJTE HORKÉ 
INGREDIENCE NEBO 
TEKUTINY V NÁDOBĚ 
NA MIXOVÁNÍ BEZ 
VENTILU NEBO 
V NÁDOBĚ NA 
POLÉVKU S VÍKEM.
Zahřáté přísady mohou 
při mixování natlakovat 
uzavřenou nádobu a při 
otevření prudce vytlačí 
horký obsah. Proces 
mixování vždy začněte 
s tekutinami/přísadami 
o pokojové teplotě nebo 
vychlazenými (21 °C a méně).

Nikdy nepoužívejte 
spotřebič déle než na jeden 
cyklus k přípravě smoothie. 
Tření čepele z opakovaného 
provozu může zahřívat 
přísady a vytvářet vnitřní tlak 
v uzavřené nádobě. Pokud je 
mixovací nádoba na dotyk 
teplá, nechte ji vychladnout. 
Pomalu odšroubujte čepele 
z mixovací nádoby, směrem 
od obličeje a od těla, abyste 
uvolnili veškerý zbytkový 
tlak. Tlak může způsobit, 
že mixovaný obsah bude 
prudce vytlačen z nádoby, 
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což může vést k poranění 
osob nebo poškození 
majetku. 

Nikdy nemixujte sycené 
kapaliny ani šumící přísady 
(např. jedlá soda, prášek 
do pečiva, droždí atd.) 
v uzavřené nádobě bez 
ventilu. Tlak z uvolněných 
plynů může způsobit 
prasknutí uzavřené nádoby, 
což může vést ke zranění 
nebo poškození majetku.

Cukr v ovoci a zelenině 
může v průběhu času začít 
kvasit, uvolňovat plyny 
a vytvářet nahromadění 
tlaku v uzavřené nádobě 
na mixování. Pokud nápoj 
nespotřebujete okamžitě, 
vyjměte čepele, nasaďte na 
nádobu víčko pro uchování 
čerstvosti nebo nádobu 
přikryjte potravinářskou folií 
a uložte do ledničky. Nikdy 
neuchovávejte žádnou 
mixovanou směs v uzavřené 
nádobě na mixování mimo 
ledničku nebo po delší dobu; 
obsah se zkazí a zkvasí.

BEZPEČNOST ČEPELÍ
Čepele jsou ostré! 
Zacházejte s nimi 
opatrně.

Při manipulaci s čepelemi 
buďte opatrní. Abyste 
zabránili vzniku tržných 
ran, nedotýkejte se hrany 
čepele.

Abyste zabránili vytečení 
tekutin a možnému 
oddělení součástí během 
provozu, dobře vyrovnejte 
a bezpečně připevněte 
(rukou utáhněte) čepel 
k mixovací nádobě nebo 
k nádobě na souperblast 
a před umístěním na 
základnu s motorem 
a uvedením NutriBullet Rx® 
do provozu zkontrolujte, zda 
vše těsní.

Nikdy neskladujte čepele 
v základně s motorem, 
pokud nejsou připevněny 
k nádobě na mixování nebo 
nádobě na polévky. Odkrytá 
čepel může představovat 
riziko tržné rány. 

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ 
SE VĚTRÁNÍ!

NutriBullet Rx® používejte 
vždy na rovném povrchu 
a ponechejte volný prostor 
pod a kolem základny 
s motorem, aby byla 
zajištěna řádná cirkulace 
vzduchu.
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Otvory a štěrbiny na spodní 
straně výrobku slouží 
k větrání, aby byl zajištěn 
spolehlivý provoz motoru 
a aby se zabránilo přehřátí. 
Upozornění: aby se předešlo 
nebezpeční požáru, otvory 
v základně s motorem by 
měly být zbavené prachu 
nebo nečistot a nikdy 
by neměly být překryty 
hořlavými materiály, 
jako jsou noviny, ubrusy, 
ubrousky, utěrky nebo 
prostírání. 

BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE 
EXTRAKCE
NutriBullet Rx® má dva režimy, 
režim smoothie a režim 
souperblast, které jsou dále 
vysvětleny v této příručce 
v části „Jak to funguje“. Pečlivě 
si vše přečtěte a dodržujte 
všechna bezpečnostní 
opatření, zejména při provozu 
NutriBullet Rx® v režimu 
souperblast.

UPOZORNĚNÍ! NIKDY 
NENECHÁVEJTE 
NutriBullet Rx® BEZ OBSLUHY 
PŘI POUŽÍVÁNÍ!

PŘI POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI 
SPOTŘEBIČE DĚTMI NEBO 

V JEJICH BLÍZKOSTI JE NUTNÝ 
DOHLED.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE 
EXTRAKČNÍ ČEPELE 
K MIXOVÁNÍ BEZ TEKUTINY, 
PROTOŽE BY SE TÍM MOHLA 
POŠKODIT ČEPEL A MOTOR. 

• Nikdy nedávejte ruce nebo 
náčiní do blízkosti pohybující 
se čepele.  Je-li NutriBullet Rx® 
zapojen do zásuvky, nikdy 
nepoužívejte ruce ani náčiní ke 
stisknutí aktivačních tlačítek.

• Čepele jsou ostré! Zacházejte 
s nimi opatrně. Při 
manipulaci s čepelemi buďte 
opatrní, abyste se nedotkli 
hran a nedošlo tak ke vzniku 
tržných ran.

• Před každým použitím 
zkontrolujte těsnění 
a ujistěte se, že je správně 
usazeno na svém místě. 
Pokud těsnění není zcela 
usazené, požádejte o pomoc 
zákaznický servis.

• Pro optimální výkon 
Doporučujeme vyměnit 
extrakční čepel každých 
6 měsíců nebo podle 
potřeby. Chcete-li si 
objednat náhradní čepele, 
jednoduše navštivte:  
www.nutribullet.com. 
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• NutriBullet Rx® není určen 
k použití na sporáku. 
Nepokládejte základnu 
s motorem ani žádné 
příslušenství NutriBullet® na 
sporák nebo mikrovlnnou 
troubu, ani je neponořujte do 
vroucí vody. Mohlo by dojít 
k poškození příslušenství.

• Nikdy nemixujte sycené 
nápoje. Nahromaděný tlak 
z uvolněných plynů může 
způsobit prasknutí nádoby 
a následné zranění.

• Před mixováním nedávejte 
horké tekutiny do 
nádoby na mixování bez 
větracích otvorů. Začněte 
s ingrediencemi o chladné 
nebo pokojové teplotě (21 
°C nebo méně). Polévka se 
během procesu extrakce 
zahřívá v nádobě na ~ 65 °C. 

• Nepoužívejte NutriBullet Rx® 
s prázdnými nádobami 
NutriBullet Rx® nebo 
nádobou na polévku, 
protože by to mohlo poškodit 
jednotku.

• Po mixování přísad ve velké 
nebo malé nádobě vyjměte 
čepele – nechte nádobu 
s obsahem usadit a uvolněte 
veškerý tlak, který se mohl 
během procesu extrakce 

vytvořit. Pokud obsah 
nespotřebujete okamžitě, 
uzavřete nádobu víčkem 
pro uchování čerstvosti 
a uložte ji do ledničky. 
Pokud skladujete nádobu 
déle než několik hodin, 
pravidelně odšroubujte 
víčko, abyste uvolnili jakýkoli 
nahromaděný tlak, který 
se mohl vytvořit v důsledku 
fermentace.

• Nikdy nedovolte, aby jakýkoli 
mixovaný obsah zůstal 
uvnitř nádoby uzavřené 
čepelemi, aniž byste nejprve 
uvolnili tlak.

• Nedovolte, aby smoothie 
nebo souperblasty zůstaly 
dlouho v uzavřené nádobě 
tím, že odšroubujete víko 
a na několik okamžiků 
otevřete nádobu. Cukry 
v ovoci a zelenině mohou 
kvasit, což způsobí, že se 
v nádobě nahromadí tlak, 
což může způsobit vystříknutí 
přísad při pohybu nebo 
otevření.

• Uvolněte tlak opatrným 
odšroubováním víka 
a otevřením nádoby na 
malou chvíli.

• Zabraňte kontaktu 
s pohyblivými částmi.
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• Abyste snížili riziko poranění, 
nikdy nenasazujte čepele 
na základnu bez řádně 
nasazené nádoby na 
mixování nebo nádoby na 
polévku.

• NIKDY NENASAZUJTE 
EXTRAKČNÍ ČEPEL NA 
ZÁKLADNU S MOTOREM, 
ANIŽ BYSTE NEJPRVE 
BEZPEČNĚ NASADILI ČEPEL 
NA NÁDOBU.

• Vždy používejte nádobu na 
polévku s nasazeným víkem 
s ventilem.

• Při sekání nebo mixování 
potravin udržujte ruce 
a náčiní v dostatečné 
vzdálenosti od čepelí, abyste 
snížili riziko vážného zranění 
nebo poškození výrobku. 
Lze použít stěrku, ale pouze 
v případě, že spotřebič není 
právě v provozu.

• Abyste snížili riziko zranění, 
ujistěte se, že jsou čepele 
bezpečně přišroubovány 
k nádobě, než ji umístíte 
na základnu a začnete 
spotřebič používat.

• Nepoužívejte NutriBullet Rx® 
venku.

• Nemixujte horké tekutiny 
v uzavřené velké nebo malé 
nádobě NutriBullet®.

EXTRAKCE SMOOTHIE 
NutriBullet Rx® JE 
NAPROGRAMOVÁN 
NA PROVOZ PO DOBU 
1 MINUTY V REŽIMU 
SMOOTHIE (G-TLAČÍTKO 
BUDE SVÍTIT ZELENĚ). 

• Pokud se během cyklu 
smoothie základna 
s motorem po 1 minutě 
nevypne, zastavte spotřebič 
ručně stisknutím modrého 
osvětleného tlačítka 
napájení umístěného o 90° 
nalevo od tlačítka n.- nebo 
jednoduše nadzvedněte 
nádobu ze základny.

• Chcete-li spotřebič 
vypnout kdykoli během 
cyklu smoothie (tlačítko 
n.-tlačítko bude svítit 
zeleně), stiskněte tlačítko 
napájení umístěné o 90° 
nalevo od tlačítka n.- nebo 
jednoduše nadzvedněte 
nádobu ze základny. Pokud 
během extrakce stisknete 
tlačítko n.- po dobu 2 
sekund a světlo se rozsvítí 
oranžově, jste v režimu 
souperblaster. 

UPOZORNĚNÍ: Nikdy 
nepoužívejte uzavřenou 
nádobu v režimu 
souperblaster! Stiskněte 
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tlačítko napájení, které se 
nachází o 90° nalevo od 
tlačítka n.- , a jednoduše 
nadzvedněte nádobu ze 
základny, abyste vypnuli 
spotřebič. Světlo přestane 
svítit, což znamená, že 
je spotřebič vypnutý. Po 
dokončení vždy odpojte 
základnu ze zásuvky.

• Po režimu smoothie se 
nedotýkejte spojovacích 
prvků rukama! Spojovací 
prvky čepelí a základna 
s motorem budou horké!

• Nespouštějte režim smoothie 
na více než 1 cyklus, aniž 
byste umožnili, aby základna 
mezi cykly vychladla. 

• Pokud je po prvním cyklu 
potřeba další extrakce, 
nejprve sundejte nádobu 
a nechejte základnu zcela 
vypnout. Počkejte 15 sekund, 
než vrátíte nádobu na 
základnu a spustíte další 
cyklus.

• Pokud jste provedli 
3 cykly s 15sekundovými 
přestávkami mezi 
jednotlivými cykly, nechejte 
ingredience usadit a nechte 
základnu po dobu 2-3 minut 
vychladnout, než spustíte 
další cyklus.

• Pokud jste provedli celkem 
více než 5 cyklů, nechejte 
spotřebič po dobu 10 minut 
vychladnout, aby nedošlo 
k přehřátí a poškození 
jednotky.

• Základna motoru je 
vybavena vnitřním tepelným 
jističem, který při přehřátí 
vypne základnu.

• Pokud se základna 
s motorem přehřeje a vypne 
se, odpojte ji ze zásuvky 
a stiskněte modré osvětlení 
tlačítko napájení, které 
se nachází o 90° nalevo 
od tlačítka n.- a nechte 
ji hodinu nebo déle 
vychladnout předtím, než ji 
znovu použijete. Základna 
s motorem se resetuje, 
jakmile je jednotka vypnuta 
a tepelný jistič se dostatečně 
ochladí.

• Při výrobě oříškových másel 
nebo potravin na bázi oleje 
bude jídlo kvůli konzistenci 
zpracováno a poté se přilepí 
na boční strany nádoby. 
Zpracovávejte takovéto 
potraviny v intervalech po 
30 sekundách jednoduše 
tak, že vždy nadzvednete 
nádobu ze základny 
po 30 sekundách. Před 
umístěním zpět na základnu 
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otevřete nádobu podle 
potřeby, abyste seškrábli 
přísady do středu nádoby. 
Umístěte nádobu zpět na 
základnu a pokračujte ve 
zpracování v intervalech 
po 30 sekundách, dokud 
nedosáhnete požadované 
konzistence.

• Abyste zabránili vytečení 
tekutin, vždy před obrácením 
a nasazením sestavy na 
základnu vyrovnejte a ručně 
nebo pomocí odstraňovače 
čepelí utáhněte čepel 
k nádobě NutriBullet Rx®.

• Zapnutí NutriBulletu®: 
připojte základnu do 
zásuvky. Stiskněte tlačítko 
napájení, které se nachází 
o 90° nalevo od tlačítka 
n.-. To způsobí, že tlačítko 
napájení bude svítit modře. 
Dále položte nádobu 
čepelemi dolů na základnu. 
Tím se aktivuje funkce chytré 
technologie NutriBullet Rx®, 
což způsobí, že n-tlačítko na 
přední straně jednotky bude 
svítit zeleně.

• Po aktivaci jednotka 
poběží po dobu 1 minuty 
ve smoothie režimu, než se 
automaticky vypne. Tlačítko 
n.- přestane svítit zeleně na 
konci 1minutového cyklu. 

Chcete-li spotřebič úplně 
vypnout před dokončením 
cyklu, zvedněte nádobu ze 
základny nebo stiskněte 
tlačítko napájení, umístěné 
o 90° nalevo od tlačítka 
n.-. Tlačítko napájení se 
vysune ze zapuštěné polohy 
a modré světlo již nebude 
svítit, což znamená, že je 
napájení vypnuto.

• V režimu smoothie si 
všimnete, že každý cyklus 
má 2 fáze. Motor v polovině 
cyklu zpomalí, aby se 
přísady mohly usadit pro 
lepší zpracování. Poté se 
znovu zapne a dokončí 
cyklus. Toto je normální 
funkce NutriBullet Rx.

• Po každém použití vypněte 
NutriBullet Rx®. Vypněte 
tlačítko napájení umístěné 
90° nalevo od tlačítka n.-. 
Modré světlo přestane svítit, 
což znamená, že je vypnuto 
napájení.

POKYNY K VYPNUTÍ
• Chcete-li spotřebič vypnout 

kdykoli během cyklu 
smoothie (kdy tlačítko n.- 
svítí zeleně), stiskněte tlačítko 
napájení, které se nachází 
o 90° nalevo od tlačítka n.- 
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a jednoduše nadzvedněte 
nádobu ze základny. Když 
je nádoba odstraněna ze 
základny, zhasne pouze 
zelené světlo tlačítka n.-. 
Po stisknutí tlačítka vypnutí 
zhasne modré světlo a čepel 
se přestane otáčet. Chcete-
li spotřebič vypnout kdykoli 
během režimu souperblast 
(kdy tlačítko n.-  
svítí oranžově), stiskněte 
tlačítko vypnutí umístěné 
o 90° nalevo od tlačítka 
n.-, a jednoduše zvedněte 
nádobu souperblast ze 
základny. Když je nádoba 
odstraněna ze základny, 
zhasne pouze oranžové 
světlo tlačítka n.-. Po 
stisknutí tlačítka pro vypnutí 
zhasne modré světlo a čepel 
se přestane otáčet. Pokud 
spotřebič není používán, měl 
by být vždy vypnutý.

BEZPEČNOSTNÍ 
UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ 
SE EXTRAKCE NA 
POLÉVKU
Upozornění! Při používání 
NutriBullet Rx v režimu 
souperblast používejte 
pouze nádobu souperblast 
s větracími otvory 
a dvoudílným víčkem.

Nádoba souperblast má 
speciální otvory, aby se 
uvolnil tlak při zahřívání 
směsi na polévku. Ostatní 
nádoby nemají tyto otvory 
a mohou prasknout 
a způsobit zranění, pokud 
by byly nesprávně použity 
v režimu souperblast.

• Abyste zabránili přehřátí: 
neopakujte režim 
souperblast u stejné horké 
polévky. Pokud je zapotřebí 
ji ještě více zahřát, 
přesuňte obsah do nádoby 
vhodné do mikrovlnné 
trouby a pokračujte 
v ohřívání na požadovanou 
teplotu.  

Pokud chcete připravit novou 
polévku, vyprázdněte 
starý obsah, přidejte nové 
přísady a počkejte 1 celou 
minutu před vrácením 
nádoby na základnu, abyste 
zahájili nový cyklus chytré 
technologie.

• Abyste zabránili přehřátí, 
nespouštějte NutriBullet Rx® 
v režimu souperblast po 
dobu delší než 2 cykly 
za sebou, aniž byste 
nechali základnu mixéru 
NutriBullet Rx® a příslušenství 
souperblast vychladnout na 
30–60 minut. 



11

• Pokud se základna nevypne 
po jednom (1) 7minutovém 
cyklu během režimu 
souperblast, stiskněte tlačítko 
napájení umístěné o 90° 
nalevo od tlačítka n.- nebo 
jednoduše nadzvedněte 
nádobu souperblast z mixéru.

• Základna s motorem je 
vybavena vnitřním tepelným 
jističem, který při přehřátí 
jednotky vypne mixér. 
Pokud se základna přehřívá 
a vypne se, odpojte ji ze 
zásuvky nebo stiskněte 
tlačítko napájení, které 
se nachází o 90° nalevo 
od tlačítka n.-, a poté ji 
nechejte hodinu a více 
vychladnout, než se ji 
pokusíte znovu použít. 
Základna se resetuje, když 
jednotka není napájena 
a tepelný jistič se dostatečně 
ochladí.

UPOZORNĚNÍ  
TÝKAJÍCÍ SE TEPLA
• Během režimu souperblast 

může obsah uvnitř 
dosáhnout vlivem tření 
rotující čepele teploty až cca 
70 °C.

• Udržujte ruce a další 
exponovanou pokožku 

v dostatečné vzdálenosti 
od otvoru ve víku, abyste 
zabránili opaření během 
režimu souperblast.

• Během zpracování polévky 
neodstraňujte víko – přísady 
se zahřívají a mohou 
vystříknout a způsobit 
zranění.

• Po skončení režimu 
souperblast se nedotýkejte 
nádoby přímo rukama! 
Povrch nádoby souperblast, 
čepele a spojovací prvky 
budou horké! 

• K držení nádoby souperblast 
za rukojeť a k podepření 
dna nádoby vždy používejte 
vhodné tepelně odolné 
podložky.

• Po skončení režimu 
souperblast opatrně otevřete 
víko nádoby na souperblast, 
protože unikající pára 
a vlhkost mohou způsobit 
opaření.

• Před přidáním přísad do 
nádoby vždy připevněte 
čepel k nádobě souperblast 
a rukou ji utáhněte nebo 
použijte odstraňovač čepele 
k utažení čepele, aby 
nedošlo k vytečení tekutin. 

• Nikdy nepoužívejte extrakční 
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čepel k mixování bez 
tekutiny, protože by to mohlo 
poškodit čepele nebo motor.

• Při provozu NutriBullet Rx® 
nepoužívejte nádobu 
souperblast na základnu bez 
černého víka a průhledného 
vršku s otvory.

•Chcete-li NutriBullet Rx® 
zapnout v režimu 
souperblast pomocí chytré 
technologie, zapojte 
základnu do zásuvky. 
Stiskněte tlačítko napájení, 
které se nachází o 90° 
nalevo od tlačítka n.-. 
Tlačítko bude svítit modře, 
což znamená, že je napájení 
zapnuto. Dále umístěte 
nádobu čepelemi dolů na 
základnu. Tím se aktivuje 
funkce chytré technologie 
NutriBullet Rx®, což způsobí, 
že tlačítko n.- na přední 
straně jednotky bude svítit 
zeleně.

• Stiskněte zelené tlačítko n.- 
po dobu 2 sekund, dokud 
nezačne svítit oranžově. To 
znamená, že byl zahájen 
režim souperblast.

Jednotka poběží v režimu 
souperblast asi 7 minut, než 
se automaticky vypne. Po 
vypnutí jednoduše zvedněte 

nádobu souperblast 
z jednotky.

• Motor projde 3 cykly během 
7minutového programu 
– během cyklu dvakrát 
zpomalí, aby se přísady 
usadily pro lepší zpracování. 
Toto je normální funkce 
NutriBullet Rx®.

• Obsah uvnitř může třením 
rotující čepele dosáhnout až 
cca 70 °C.

• Pokud si přejete polévku 
zpracovávat po kratší dobu, 
než je naprogramovaná 
doba, můžete jednoduše 
zvednout nádobu 
souperblast nebo stisknout 
tlačítko napájení, umístěné 
o 90° nalevo od tlačítka n.-.

• Před přidáním dalších přísad 
během zpracování nechejte 
mixér vždy úplně zastavit.

•Pokud mixér nepoužíváte, 
vždy vypněte tlačítko 
napájení. Modré světlo 
přestane svítit, což znamená, 
že je napájení vypnuto. 
Vnitřní tepelný jistič při 
přehřátí jednotky vypne 
základnu s motorem. Pokud 
se základna přehřeje 
a vypne, odpojte ji ze 
zásuvky a stiskněte tlačítko 
napájení, které se nachází 
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o 90° nalevo od tlačítka 
n.-. Než ji znovu použijete, 
nechejte ji hodinu nebo déle 
vychladnout. Základna se 
resetuje, když je jednotka 
vypnuta a tepelný jistič 
dostatečně vychladl.

UPOZORNĚNÍ  
TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ 
• Po přípravě smoothie 
nebo souperblastu je 
nutné čepel okamžitě 
očistit.
• Před čištěním, sestavováním 

nebo rozebíráním spotřebiče 
vždy odpojte základnu ze 
zásuvky a stiskněte tlačítko 
napájení.

• Nikdy neponořujte základnu 
do vody, ani ji nedávejte 
do myčky. Okamžitě otřete 
všechny nečistoty uvnitř 
základny s motorem, aby byla 
v dobrém provozním stavu.

• Neumývejte čepele v myčce, 
protože vyšší teploty mohou 
poškodit těsnění.

• Neodstraňujte gumovou 
vložku uvnitř základny. Před 
čištěním nejprve vytáhněte 
zástrčku ze zásuvky a poté ji 
otřete houbičkou navlhčenou 
v teplé vodě. 

• Nádoby NutriBullet Rx® 
lze mýt v myčce na 
nádobí a měly by se mýt 
v horní přihrádce myčky 
pomocí normálního (ne 
dezinfekčního) cyklu.

• Nádoby a čepele 
NutriBullet Rx® by neměly 
být ponořeny do vroucí 
vody, protože by mohlo dojít 
ke zdeformování plastu 
a poškození těsnění.

• Čepele jsou ostré! Při čištění 
čepelí buďte opatrní, 
aby nedošlo ke zranění! 
Okamžitě po každém použití 
čepele opláchněte, aby na 
nich nečistoty nezaschly 
a nepřilepily se. V případě 
potřeby použijte přiložený 
kartáček k opatrnému 
uvolnění nečistot kolem 
čepelí, těsnění a závitů krytu 
čepelí.

• Myjte v ruce pouze s jemným 
saponátem a teplou vodou 
(ne horkou).

• Okamžitě osušte.

• U odolných nečistot 
naplňte nádobu z ½ 
vodou o pokojové teplotě 
(ne horkou) s jemným 
saponátem. Poté jednoduše 
našroubujte čepele, nasaďte 
zpět na základnu a spusťte 
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na 30-45 sekund. Pokračujte 
důkladným očištěním 
kartáčkem.

• Při mytí čepelí se 
nepokoušejte odstranit 
těsnicí kroužek. Jednoduše 
ručně umyjte čepele 
v teplé vodě s jemným 
saponátem. Pokus 
o demontáž těsnění může 
trvale poškodit konfiguraci 
čepelí a způsobit netěsnosti. 
Pokud se těsnění uvolní 
nebo poškodí, kontaktujte 
prosím zákaznický servis 
a požádejte o náhradní 
držák čepelí k NutriBullet Rx® 
na www.nutribullet.com.

ODOLNÉ NEČISTOTY 
• Pokud v nádobě 

NutriBullet Rx® nebo nádobě 
na souperblast přísady 
zaschnou, usnadněte si 
čištění tím, že naplníte 
nádobu přibližně ze 2/3 
vodou se saponátem 
o pokojové teplotě 
a našroubujete extrakční 
čepele, a v případě, 
že používáte nádobu 
souperblast, nasaďte 
víka. Umístěte sestavu na 
základnu NutriBullet Rx® asi 
na 20 až 30 sekund. Tím se 
uvolní zaschlé přísady a po 

lehkém drhnutí a opláchnutí 
v teplé vodě budete hotovi.

ČIŠTĚNÍ ZÁKLADNY 
NUTRIBULLET RX® 

 
JAK NA TO.
1. KROK:  

Nejdůležitější je před 
čištěním ODPOJIT základnu 
ze zásuvky!

2. KROK:  
Pomocí vlhkého hadříku 
otřete vnitřní a vnější část 
základny.

• NIKDY NEPONOŘUJTE 
ZÁKLADNU DO VODY, ANI JI 
NEUMISŤUJTE DO MYČKY 
NA NÁDOBÍ.

• Nikdy nedávejte ruce 
nebo náčiní do blízkosti 
pohybujících se čepelí 
a nikdy nepoužívejte ruce 
nebo náčiní ke stisknutí 
aktivačních tlačítek, když 
je základna zapojena do 
zásuvky.

INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ:
• Pokud by se vnitřek základny 

lepil kvůli rozlití tekutiny, 
můžete postupovat podle 
těchto pokynů k čištění:



• PŘED čištěním ODPOJTE 
základnu ze zásuvky 
a stiskněte tlačítko napájení.

• Položte základnu mixéru 
na utěrku, aby zachytila 
jakoukoli tekutinu nebo 
nečistoty.

• Vytvořte zředěný roztok 
octa a vody z 1 lžíce octa 
a 2 lžic teplé vody. Nalijte 
roztok do mixéru, kde by při 
normálním používání byly 
umístěny čepele.

• Okamžitě použijte kartáček 
na nádobí k odstranění 

veškerých nečistot a otřete je 
vlhkým hadříkem.

• Základna je zkonstruována 
s odtokovou trubicí, která 
umožňuje bezpečný odtok 
veškerých kapalných nečistot 
až k utěrce bez poškození 
vnitřních součástí. 

Uchovejte si 
tento návod! 

Máte-li jakékoli připomínky či 
dotazy, navštivte prosím:  
www.nutribullet.com! 

!
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základna  
s motorem
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velká nádoba 
se zobáčkem

malá nádoba 
s objímkou

nádoba na polévku  
Souperblast  

s dvojdílným víkem

základna  
s motorem

odstraňovač 
čepele

Co najdete v balení.  

1 víčko pro  
uchování čerstvosti

extrakční čepel  
s čisticím  

kartáčkem
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Jak to funguje 

Extrakce na smoothie 

* NEPOUŽÍVEJTE REŽIM SOUPERBLAST S ŽÁDNOU Z 
NÁDOB NA MIXOVÁNÍ. POUŽÍVEJTE JEJ POUZE S NÁDOBOU 
NA SOUPERBLAST. PŘEČTĚTE SI NEJPRVE VŠECHNY 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

 Připojte základnu do zásuvky. 
Stisknutím tlačítka napájení 
umístěného o 90° nalevo od 
tlačítka n.- zapněte výrobek. 
Tlačítko napájení bude svítit 
MODŘE, což znamená, že 
je spotřebič napájen. Poté 
umístěte nádobu čepelemi 
dolů na základnu s motorem. 

3 4

Tím se aktivuje funkce SMART 
Technology NutriBullet Rx®, 
což způsobí, že n.- tlačítko 
v přední části spotřebiče se 
rozsvítí ZELENĚ a spustí se 
1minutový extrakční cyklus

 Když je cyklus dokončen 
a ZELENÉ světlo zhasne, 
vypněte spotřebič stisknutím 
tlačítka napájení, které se 
nachází o 90° nalevo od 
tlačítka n.-. MODRÉ světlo 
přestane svítit, což znamená, 
že je napájení vypnuto.

1 Přidejte přísady do jedné z 
nádob.

2 Naplňte tekutinu až po rysku 
MAX. Poté našroubujte 
extrakční čepel na nádobu 
a ručně ji utáhněte, abyste 
se ujistili, že je nádoba 
utěsněna.
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zhasne MODRÉ světlo a čepel se 
přestane otáčet. Po dokončení 
vždy stiskněte tlačítko vypnutí.

•   POZNÁMKA: Pokud je kdykoli 
stisknuto tlačítko n.- na 2 
sekundy, tlačítko se rozsvítí 
ORANŽOVĚ a spustí se režim 
souperblast. 

POKUD CHCETE VYPNOUT 
SPOTŘEBIČ KDYKOLI BĚHEM 
CYKLU SMOOTHIE  
(n.- TLAČÍTKO BUDE ZELENÉ), 
stiskněte tlačítko napájení, 
které se nachází o 90° 
nalevo od tlačítka n.-, nebo 
nadzvedněte nádobu ze 
základny.

POZNÁMKA: Nádobu můžete 
kdykoli během cyklu mixování 
jednoduše nadzvednout ze 
základny s motorem. Pokud 
je zapotřebí více extrakce, 
zvedněte nádobu ze základny, 
počkejte 15 sekund a poté 
ji vraťte zpět na základnu, 
abyste zahájili další cyklus 
SMART technologie. Pokud 
stisknete ZELENÉ tlačítko n.- na 
2 sekundy a světlo se změní na 
ORANŽOVÉ, přepnuli jste do 
režimu souperblast. Jednoduše 
kdykoli zvedněte nádobu ze 
základny s motorem, abyste 
tento režim opustili, nebo 
stiskněte tlačítko napájení 
umístěné o 90° nalevo od 
tlačítka n.-. Když je nádoba 
odstraněna ze základny, vypne 
se pouze světlo tlačítka n.-. Po 
stisknutí tlačítka pro vypnutí 

VA
RO

VÁ
N

Í!
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Extrakce na přípravu souperblastů

 Připojte základnu do 
zásuvky. Stisknutím tlačítka 
napájení umístěného o 90° 
nalevo od tlačítka n.- 
zapněte spotřebič. Dále 
umístěte nádobu čepelemi 
dolů na základnu s motorem. 
Tím aktivujte funkci SMART 
Technology NutriBullet Rx®, 
což způsobí, že tlačítko n.- 
na přední straně jednotky se 
rozsvítí ZELENĚ. 

3

4 Stiskněte ZELENÉ tlačítko n.- 
na 2 sekundy, dokud se 
nerozsvítí ORANŽOVÁ . To 
znamená, že začal režim 
souperblast. Spotřebič 
bude pracovat v režimu 
souperblast asi 7 minut a 
poté se automaticky vypne, 
což způsobí, že se přísady 
uvnitř nádoby souperblast 
zahřejí na přibližně 70 
stupňů Celsia. Jednotka je 
naprogramována tak, aby 
zpomalila dvakrát během 
7minutového cyklu, aby se 
ingredience usadily a došlo 
tak k lepšímu zpracování. To 
je normální.  

1   Našroubujte extrakční čepel 
na nádobu souperblast. 

2 Přidejte přísady do nádoby 
souperblast a bezpečně 
nasaďte dvoudílné víčko 
s otvory na nádobu 
souperblast.
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Neopakujte režim souperblast 
u stejné horké polévky. Pokud 
je zapotřebí větší zahřátí, 
přesuňte obsah do nádoby 
vhodné do mikrovlnné trouby 
a pokračujte v ohřívání 
na požadovanou teplotu. 
Chcete-li připravit novou 
polévku, vyprázdněte 
starý obsah, přidejte nové 
přísady a počkejte celou 
1 minutu předtím, než vrátíte 
nádobu na základnu, abyste 
zahájili nový cyklus SMART 
Technology. Neopakujte 
více než 2 cykly v režimu 
souperblast s odpočinkem  
1 minutu mezi cykly. Po  
2 po sobě jdoucích cyklech 
nechte základnu s motorem 
NutriBullet Rx® a příslušenství 
souperblast 30-60 minut 
vychladnout. Po dokončení 
stlačte tlačítko napájení.

 Po režimu souperblast 
bude POVRCH NÁDOBY 
SOUPERBLAST, ČEPELE A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ HORKÉ! 
NEDOTÝKEJTE SE JICH 
PŘÍMO RUKAMA!  
K uchopení rukojeti 
a k podepření spodní části 
nádoby souperblast vždy 
používejte tepelně odolné 
podložky.

POKUD SI PŘEJETE, ABY 
BYLA POLÉVKA TEPLEJŠÍ 
NEBO CHCETE POLÉVKU 
ZNOVU OHŘÁT, PŘESUŇTE 
JI DO NÁDOBY, KTEROU LZE 
POUŽÍVAT V MIKROVLNNÉ 
TROUBĚ NEBO DO 
HRNCE NA SPORÁK A 
OHŘEJTE JI SAMOSTATNĚ 
– NEOHŘÍVEJTE JI VE 
VÝROBKU NutriBullet Rx®.

•POKUD CHCETE VYPNOUT 
SPOTŘEBIČ KDYKOLI 
BĚHEM CYKLU SUPERBLAST 
(G TLAČÍTKO BUDE 
ORANŽOVÉ), stiskněte 
tlačítko napájení, které 
se nachází o 90° nalevo 
od tlačítka n.-, nebo 
nadzvedněte nádobu na 
souperblast ze základny.

VA
RO

VÁ
N

Í!
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KROK 2: 
Pomocí vlhkého hadříku otřete 
vnitřní a vnější část základny.

• NIKDY NEPONOŘUJTE 
ZÁKLADNU DO VODY, ANI JI 
NEUMISŤUJTE DO MYČKY 
NÁDOBÍ.

• Nikdy nedávejte ruce nebo 
náčiní do blízkosti pohybujících 
se čepelí a nikdy nepoužívejte 
ruce nebo náčiní ke stisknutí 
aktivačních tlačítek, když 
je základna zapojena do 
zásuvky.

 VAROVÁNÍ:  Při čištění nebo 
sestavování vždy odpojte 
NutriBullet® ze zásuvky 
a stiskněte tlačítko napájení. 

MYTÍ NUTRIBULLETU® RX
Čištění NutriBulletu Rx® je tak 
snadné ... jednoduše položte 
kterýkoli z dílů (kromě základny 
s motorem a držáku čepele) 
na horní příčku myčky nebo je 
ručně umyjte teplou vodou se 
saponátem a opláchněte.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ  
• Po přípravě smoothie nebo 

souperblastu je nutné čepel 
okamžitě očistit

• Před čištěním, sestavením nebo 
rozebráním spotřebiče vždy 

Pokud v nádobě NutriBullet Rx® 
nebo nádobě na souperblast 
zaschnou přísady, usnadněte 
si čištění tím, že naplníte 
nádobu přibližně ze 2/3 vodou 
se saponátem o pokojové 
teplotě (nikoli teplou/horkou) a 
našroubujte extrakční čepele, 
a v případě, že používáte 
nádobu souperblast, nasaďte 
víčka. Umístěte sestavu na 
základnu NutriBullet Rx® asi na 
20 až 30 sekund. Tím se uvolní 
zaschlé přísady a po lehkém 
drhnutí a opláchnutí v teplé 
vodě budete hotovi.  

ČIŠTĚNÍ ZÁKLADNY 
S MOTOREM  
NUTRIBULLET® RX
Většinou se základna s motorem 
neznečistí, ale pokud nebudete 
našroubovávat čepele pevně 
na nádobu, tekutiny mohou 
vytékat a dostat se do základny 
a k aktivačním tlačítkům.

JAK NA ČIŠTĚNÍ.  

KROK 1: 
Nejdůležitější je stisknout tlačítko 
napájení a ODPOJIT základnu 
s motorem ze zásuvky!

Odolné nečistoty

Čištění
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Náhradní díly
Chcete-li objednat další díly a příslušenství, navštivte naše webové 
stránky na adrese www.delimano.cz/nutribullet

odpojte základnu s motorem 
ze zásuvky a stiskněte tlačítko 
napájení.

• Nikdy neponořujte základnu 
s motorem do vody ani ji 
neumisťujte do myčky na 
nádobí. Okamžitě otřete 
všechny nečistoty uvnitř 
základny s motorem, aby byla v 
dobrém provozním stavu 

• Neumývejte čepele v myčce, 
protože vyšší teploty mohou 
poškodit těsnění. 

• Nádoby NutriBullet Rx® lze mýt 
v myčce na nádobí a měly 
by se mýt na horní příčce 
myčky pomocí normálního (ne 
dezinfekčního) cyklu.

• Nádoby a čepele NutriBullet 
Rx® by neměly být ponořeny do 
vroucí vody, protože by mohlo 
dojít ke zdeformování plastu a 
poškození těsnění.

• Čepele jsou ostré! Při jejich 
čištění buďte opatrní, aby 
nedošlo ke zranění!  
Okamžitě po každém použití 
čepele opláchněte, abyste 
zabránili zasychání nečistot 
a jejich ulpívání na čepelích. 
Pokud je to nutné, opatrně 
uvolněte a zbavte se nečistot 

kolem čepelí, těsnění a 
závitů krytu čepelí pomocí 
přiloženého kartáčku.

• Myjte v ruce pouze s jemným 
saponátem a teplou vodou  
(ne horkou).

• Okamžitě osušte.

• U odolných nečistot naplňte 
nádobu z ½ vodou o pokojové 
teplotě (nikoli teplou či horkou) 
s jemným saponátem. Poté 
jednoduše našroubujte čepele, 
nasaďte na základnu a 
nechte spotřebič běžet 30-45 
sekund. Pokračujte důkladným 
očištěním kartáčkem.

• Při mytí čepelí se nepokoušejte 
odstranit těsnicí kroužek. 
Jednoduše ručně umyjte 
čepele v teplé vodě s jemným 
saponátem.  
Pokus o odstranění těsnění 
může TRVALE POŠKODIT 
KONFIGURACI ČEPELÍ A 
ZPŮSOBIT NETĚSNĚNÍ.
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6  LED* (volitelné) 

 Pouze max 25 % celkového množ-
ství ingrediencí na smoothie

Ukážeme vám, jak pokaždé vytvořit skvělé smoothie. Pro dosažení 
nejlepších výsledků přidejte přísady v níže uvedeném pořadí.

Sestavení smoothie

Naše vylepšená 
metoda: 

1 ZELENINA 

2  OVOCE   
kolik druhů chcete 

4  TEKUTINY   
Nikdy nepřekračujte rysku MAX

5  VYLEPŠENÍ (volitelné)

3  OŘECHY (volitelné)

1  Před mixováním smoothie 
musíte vždy přidat tekutinu.

2   Nepřeplňujte nádobu. 
Ujistěte se, že přísady 
a tekutiny nepřekračují 
rysku MAX a rysku 
pro tekutiny MAX.

3   Pro chutnější smoothie 
doporučujeme použít 
mražené ovoce a/nebo 
zeleninu. Můžete také přidat 
led, ale ne více než 25 % 
celkového objemu nádoby* 

 * VAROVÁNÍ: NIKDY nepřidávejte horké nebo perlivé tekutiny do 
Nutribullet® nádoby. Zavřenou nádobu to může natlakovat a při 
otevření způsobit úraz.
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1 ZELENINA 

VYLEPŠENÍ 

• bylinky a koření 
(skořice, čerstvá 
máta, čerstvá 
bazalka, čerstvý 
koriandr, mletý 
zázvor nebo 
kurkuma, čerstvý 
zázvor nebo 
kurkuma)

• vysoce kvalitní 
proteinové 
prášky

• ořechová másla 
(mandlové, 
arašídové, kešu, 
slunečnicové)

• superfood 
prášky (kakao, 
maca, chlorella, 
spirulina)

• semínka (chia, 
lněná, konopná)

• sladidla (med, 
agávový sirup, 
javorový sirup)

ZELENINA

• mrkev

• květák

• brukev

• kapusta

• římský salát

• špenát

• mangold

• cuketa

OVOCE

• jablko

• avokádo

• banán

• lesní plody

• třešně

• mango

• pomeranč

• broskev

• hruška

• ananas

• švestka

OŘECHY

• mandle

• kešu

• arašídy

• pekanové ořechy

• vlašské ořechy

TEKUTINA PO 
RYSKU MAX

• mandlové mléko

• kešu mléko

• kokosové mléko

• kokosová voda

• konopné mléko

• ovesné mléko

• sojové mléko

• čaj, vychlazený

• voda

Co je extrakce živin? 
Extrakce živin je proces rozmělnění rostlinných potravin na malé 
pitné částice, aby je vaše tělo dokázalo vstřebat efektivněji. 
Silný motor NutriBullet, ostré čepele a tvary nádoby jsou 
navrženy tak, aby maximalizovaly extrakční schopnosti. 

 VAROVÁNÍ: Následující seznam semínek a pecek obsahuje chemikálie, které 
uvolňují do těla kyanid při. V Nutribullet Rx nepoužívejte: : jablečná semínka, 
meruňkové pecky, třešňové pecky, švestkové pecky, broskvové pecky.
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CZ/ Toto označení znamená, že daný produkt nesmí být likvidován s ko-
munálním odpadem v rámci celé EU. Předcházejte možnému znečiště-
ní životního prostředí nebo poškození lidského zdraví nekontrolovanou 
likvidací odpadu a zařízení recyklujte, abyste podpořili opětovné využití 
materiálních zdrojů. Na vrácení použitého spotřebiče využijte speciali-
zované sběrná místa určená vládou nebo místními orgány.

CZ/ Přepravní a ochranné obaly byly vyrobeny z materiálů, jejichž lik-
vidace je šetrná k životnímu prostředí a mohou být recyklovány. Ujistěte 
se, že jsou všechny plasty, obaly, tašky apod. bezpečně zlikvidovány a 
uchovávány mimo dosah miminek a malých dětí. Tyto materiály podle 
možností nevyhazujte, ale jejich recyklovat.

CZ/ Přepravní a ochranné obaly byly vyrobeny z materiálů, jejichž lik-
vidace je šetrná k životnímu prostředí a mohou být recyklovány. Ujistěte 
se, že jsou všechny plasty, obaly, tašky apod. bezpečně zlikvidovány a 
uchovávány mimo dosah miminek a malých dětí. Tyto materiály podle 
možností nevyhazujte, ale jejich recyklovat.

CZ/Prohlášení výrobce, že daný produkt splňuje požadavky příslušných 
směrnic Evropského společenství.

CZ / Shoda s Technickými předpisy Euroasijské ekonomické unie (EAEU) 
(Rusko, Kazachstán, Arménie, Kyrgyzstán a Bělorusko).

CZ/ Vhodné pro styk s potravinami.

CZ/ Vysvětlivky označení

27



28



29



30



NutriBullet, LLC  |  www.nutribullet.com  |  All rights reserved. 
NutriBullet and the NutriBullet logo are trademarks of CapBran Holdings, LLC 
registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving  
to improve our products, therefore the specifications contained herein  
are subject to change without notice. 
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