Manual
de utilizare

®

Măsuri de precauție și informații
de siguranță importante
Pentru siguranța dumneavoastră, citiți cu atenție toate
instrucțiunile înainte de utilizarea produsului NutriBullet® Rx.

!

Păstrați aceste instrucțiuni!

PRODUS DESTINAT NUMAI UZULUI CASNIC
SIGURANȚA ELECTRICĂ

Atunci când utilizați orice
aparat electric, ar trebui
întotdeauna să țineți cont
de măsurile de siguranță
de bază, mai ales de
următoarele:
• 	 ATENȚIE! Pentru a evita
riscul de electrocutare,
niciodată nu scufundați
cablul, ștecherul sau baza
aparatului în apă sau în alte
lichide.
• Nu utilizați produsul cu niciun
tip de adaptor sau aparat
de conversie a voltajului.
• Utilizarea accesoriilor
nerecomandate sau care nu
sunt vândute de producător,
poate cauza incendierea,
electrocutarea sau lezarea
utilizatorului și anulează
garanția produsului.
• Utilizarea adaptoarelor
și a convertoarelor este
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considerată o modificare
neautorizată a produsului
și o astfel de operațiune va
anula garanția. Utilizarea
produsului în locații cu
specificații electrice diferite
poate cauza deteriorarea
produsului.
• Scoateți din priză NutriBullet
Rx și dezactivați butonul de
pornire când produsul nu se
află în funcțiune. Asigurațivă că baza este scoasă din
priză înainte de asamblarea,
dezasamblarea, montarea
pieselor suplimentare sau
curățarea produsului.
• În cazul în care cablul de
alimentare este deteriorat,
trebuie să fie înlocuit de
producător, de un agent de
service sau de altă persoană
calificată.
• Nu trageți, răsuciți sau
deteriorați cablul de
alimentare.

• Nu faceți niciun fel de
modificare la cablul de
alimentare. O astfel de
operațiune va anula garanția
produsului.
• 	ATENȚIE! Nu lăsați cablul
la îndemâna copiilor. Nu
lăsați cablul să atârne peste
marginea mesei sau a
blatului de bucătărie.
• Nu permiteți cablului să
atingă suprafețele fierbinți,
inclusiv aragazul.
• Inspectați periodic cablul și
ștecherul pentru a observa
eventuale deteriorări. Nu
puneți aparatul în funcțiune
dacă ștecherul sau cablul
prezintă deteriorări. Dacă
aparatul este stricat sau a
fost scăpat sau deteriorat
în vreun fel, întrerupeți
utilizarea. Luați legătura cu
distribuitorul local autorizat
pentru consultanță sau
în vederea obținerii unei
înlocuiri a produsului.
• Apăsați butonul de pornire/
oprire iluminat cu albastru
pentru a opri aparatul după
fiecare utilizare. Scoateți
cablul de alimentare din
priză înainte să schimbați
accesoriile sau de a vă
apropia de lamele care se
mișcă în timpul funcționării
aparatului.

• În urma utilizării incorecte
pot apărea leziuni. Trebuie
procedat cu grijă când se
umblă cu lamele ascuțite,
când se golește recipientul și
în timpul curățării.
• A nu se lăsa aparatul la
îndemâna copiilor. Țineți
departe de copii aparatul și
cablul de alimentare.
• Copiii nu trebuie lăsați să se
joace cu aparatul.
• Acest aparat poate fi
folosit de persoanele cu
abilități fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau
cu lipsă de experiență și
cunoștințe doar dacă sunt
supravegheați sau dacă
au fost instruiți privitor la
utilizarea aparatului într-o
manieră sigură și înțeleg
pericolele pe care acestea le
implică.
• ATENȚIE! Pentru a evita
orice pericol datorat
resetării accidentale a
cuplajului termic, acest
aparat nu trebuie conectat
la un dispozitiv de
comutare extern, cum ar fi
temporizatorul, sau conectat
la un circuit care este pornit/
oprit în mod regulat.
• Inspectați periodic
componentele aparatului
NutriBullet Rx pentru
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• Întrerupeți folosirea
recipientelor și înlocuiți-le
dacă observați crăpături,
deteriorări sau alte
modificări. Asigurați-vă că
lamele se rotesc cu ușurință
și garnitura de etanșare este
bine așezată în unitatea
transversală a lamelor și
nu prezintă deteriorări.
Asigurați-vă că baza
motorului și comutatoarele
acestuia sunt curate,
neobstrucționate și se apasă
ușor. Urmăriți instrucțiunile
din Manualul de utilizare și
nu folosiți niciodată aparatul
NutriBullet Rx dacă prezintă
deteriorări. Dacă aparatul
are orice fel de defecțiune,
întrerupeți imediat utilizarea
acestuia și contactați
departamentul de Servicii
pentru clienți pe www.
delimano.ro
ATENȚIE: PENTRU
A PREVENI EVENTUALE
LEZIUNI, NU PUNEȚI
LICHIDE FIERBINȚI ÎN
NICIUNUL DINTRE VASELE DE
AMESTECAT CU CAPAC!!
Nu puneți în vasele de
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ATENȚIE!

a observa eventuale
deteriorări. Asigurați-vă că
ștecherul și cablul nu sunt
deteriorate.

amestecat lichide fierbinți
sau acidulate. Presiunea
formată poate duce la
expulzarea conținutului
fierbinte din recipient,
cauzând posibile leziuni.
Începeți procesul de
amestecare cu ingrediente
la temperatura camerei
sau ingrediente refrigerate
(21°C/70°F sau mai reci).
Nu lăsați aparatul să
funcționeze mai mult
de 1 ciclu pentru a face
smoothie-uri. Fricțiunea
lamelor din funcționarea
repetată poate încălzi
ingredientele și poate
genera presiune internă în
recipientele sigilate. Dacă
recipientul de amestecare
este cald la atingere,
lăsați-l să se răcească.
Deșurubați încet lamele din
recipientul de amestecare
pentru a elibera orice
presiune reziduală.
Conținutul din recipientul de
amestecat poate tâșni din
cauza presiunii acumulate,
cauzând posibile leziuni.
Nu amestecați niciodată
lichide acidulate sau
efervescente (ex.
bicarbonat de sodiu,
drojdie etc.) în recipiente
fără capac etanș.

Zaharurile din fructe și
legume pot fermenta,
cauzând o acumulare de
presiune și o expansiune în
interiorul recipientului. Dacă
nu consumați preparatul
imediat, scoateți lamele și
puneți capacul sau o folie
de plastic și refrigerați
pentru a menține preparatul
proaspăt. Nu păstrați niciun
amestec de ingrediente în
recipientul sigilat cu capac
etanș sau nerefrigerat
pentru o perioadă mai
lungă de timp; conținutul va
fermenta și se va strica.
MĂSURI DE SIGURANȚĂ ÎN
PRIVINȚA LAMELOR
Lamele sunt ascuțite! Aveți
grijă când le utilizați.
ATENȚIE!

		
Aveți grijă când utilizați
lamele. Pentru a evita orice
fel de leziuni, nu atingeți
marginile lamelor.
Pentru a preveni orice
scurgeri sau separarea
componentelor în timpul
funcționării aparatului,
aliniați corespunzător
lamele și securizați poziția

ATENȚIE!

acestora în recipient și
verificați dacă apar scurgeri
înainte de a porni aparatul
NutriBullet Rx®.
Nu lăsați lamele la baza
motorului aparatului.
Acestea se pot depozita
doar în interiorul
recipientului, altfel pot
cauza leziuni.

PRECAUȚII PENTRU
VENTILARE!

ATENȚIE!

ATENȚIE!

Conținutul din recipientul de
amestecat poate tâșni din
cauza presiunii acumulate,
cauzând posibile leziuni.

Întotdeauna puneți
aparatul NutriBullet Rx pe
o suprafață plană, lăsând
un spațiu neobstrucționat
în jurul bazei de putere
și sub aceasta, pentru
a permite ventilația
adecvată. Deschiderile
din partea inferioară a
produsului sunt montate
pentru ca ventilația să
asigure operarea optimă a
motorului și pentru a evita
supraîncălzirea. Atenție:
Pentru a evita incendiile,
deschiderile de pe bază
nu trebuie să fie acoperite
cu praf sau scame și nu
trebuie să fie niciodată
obstrucționate de materiale
inflamabile precum ziarele,
fețele de masă, șervețele,
prosoapele de bucătărie
etc.
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PRECAUȚII PENTRU
EXTRAGERE

a opri aparatul NutriBullet Rx
când este conectat la priză.

NutriBlast Rx are două
programe, programul
NutriBlast (programul
standard) și programul
SouperBlast (programul
pentru pregătirea supelor)
care vor fi explicate
în secțiunea “Cum
funcționează” a acestui
manual. Citiți cu atenție și
urmați toate precauțiile de
siguranță, în special atunci
când puneți aparatul în
funcțiune pe programul
SouperBlast.

• Lamele sunt ascuțite! Mânuiți
cu grijă și atenție, pentru a
evita posibilele leziuni, nu
atingeți marginile lamelor.

ATENȚIE! NU LĂSAȚI
NICIODATĂ NutriBullet® Rx
NESUPRAVEGHEAT ATUNCI
CÂND SE AFLĂ ÎN FUNCȚIUNE!
SUPRAVEGHEREA ATENTĂ
ESTE NECESARĂ CÂND
ORICE APARAT ESTE UTILIZAT
DE SAU ÎN APROPIEREA
COPIILOR.
NU UTILIZAȚI NICIODATĂ
LAMA PENTRU EXTRACŢIE
ÎN ABSENȚA MASEI LICHIDE,
ÎNTRUCÂT O ASTFEL DE
PRACTICĂ AR PUTEA
DETERIORA LAMA.
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• Nu puneți niciodată mâinile
sau ustensilele în apropierea
lamelor în mișcare. Nu folosiți
mâinile sau ustensile pentru

• Verificați garnitura de
etanșare pentru a vă
asigura că este bine așezată
în unitatea transversală a
lamelor înainte de fiecare
utilizare. Dacă garnitura de
etanșare nu este așezată
corect, luați imediat legătura
cu serviciul pentru clienți.
• Vă recomandăm să
schimbați lamele pentru
extracție la fiecare 6 luni sau
când aveți nevoie pentru
o funcționare adecvată a
produsului. Pentru a înlocui
lamele, vizitați: www.
delimano.ro
• 	NutriBullet Rx nu a fost
proiectat pentru a fi folosit
pe aragaz. Nu puneți
aparatul sau accesoriile
acestuia pe aragaz sau în
cuptoarele cu microunde și
nu puneți aparatul sub apă
fierbinte. O astfel de acțiune
poate deteriora accesoriile
produsului.
• Nu amestecați niciodată
băuturi acidulate. Presiunea
formată treptat de la gazele

emanate poate duce la
expulzarea conținutului din
recipient, cauzând posibile
leziuni.
• Nu puneți lichide fierbinți în
niciunul dintre recipientele
de amestecat înainte de
începerea procesului de
amestecare. Începeți cu
ingrediente reci sau la
temperatura camerei
(21°C/70°F sau mai puțin).
Supa se va încălzi în timpul
procesului de extragere la
~65°C/150°F.
• Nu puneți aparatul în
funcțiune cu recipiente
NutriBullet Rx sau recipientul
pentru SouperBlast fără
conținut în interior întrucât
această practică ar putea
deteriora unitatea.
• După ce amestecați
ingredientele, îndepărtați
lamele – permiteți vaselor
cu tot cu conținutul lor să se
stabilizeze și să elimine orice
presiune care s-ar fi putut
acumula treptat în timpul
procesului de extragere.
Deșurubați capacul și
eliminați presiunea periodic
dacă depozitați mai mult de
câteva ore pentru a elimina
orice presiune adăugată
care s-ar fi putut strânge
datorită procesului de

fermentație.
• 	Eliberați întotdeauna
presiunea înainte de
a păstra amestecul în
recipientul sigilat cu o bază
de lame, pentru o perioadă
mai mare de timp.
• Nu permiteți ca preparatele
NutriBlast sau SouperBlast
să stea într-un recipient
sigilat pentru perioade
lungi de timp decât dacă
executați deșurubarea
capacului și deschiderea
recipientului pentru câteva
momente. Zaharurile
din fructe și legume pot
fermenta, cauzând o
acumulare de presiune și
o expansiune în interiorul
vasului care poate face
ingredientele să tâșnească
atunci când mișcați
recipientul sau când îl
deschideți.
• Eliberați presiunea prin
deșurubarea ușoară a
capacului și deschiderea
recipientului pentru câteva
momente.
• Evitați contactul cu piesele în
mișcare.
• Verificaţi întotdeauna ca
recipientul să aibă capacul
corect înșurubat, pentru a
reduce riscul de leziuni.
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• 	NICIODATĂ NU PUNEȚI
LAMA EXTRACTORULUI PE
BAZĂ FĂRĂ A VĂ ASIGURA
CĂ RECIPIENTUL ESTE
ÎNŞURUBAT CORECT.
• Utilizați întotdeauna
recipientul cu capacul etanș.
• Țineți mâinile și ustensilele
departe de lame în timpul
mărunțirii sau amestecării
alimentelor pentru a reduce
riscul de leziuni personale
severe sau de deteriorare a
produsului. Se poate folosi
o racletă, dar doar atunci
când aparatul nu se află în
funcțiune.
• Pentru a reduce riscul de
rănire, asigurați-vă că
lamele sunt bine fixate pe
recipient înainte de a le
așeza pe bază și a pune în
funcțiune aparatul.
• Nu utilizați NutriBullet Rx în
aer liber.
• Nu amestecați lichide
fierbinți în recipiente.
AVERTISMENTE DE
SIGURANȚĂ PENTRU
PROGRAMUL NUTRIBLAST
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NUTRIBULLET RX
ESTE PROGRAMAT SĂ
FUNCȚIONEZE PENTRU UN
MINUT ÎN PROGRAMUL
NUTRIBLAST (BUTONUL G VA
AFIȘA CULOAREA VERDE).

• Dacă baza nu se oprește
automat după un minut în
ciclul NutriBlast, opriți-o
manual prin apăsarea
butonului de pornire/
oprire, localizat în partea
din stânga-jos faţă de
butonul-n sau pur și simplu
ridicați recipientul de pe
bază.
• Pentru a închide oricând
aparatul în timpul ciclului
NutriBlast (butonul-n va
afișa culoarea verde),
apăsați butonul de pornire/
oprire, localizat la 90°
către stânga de butonul-n
sau pur și simplu ridicați
recipientul de pe bază. Dacă
apăsați butonul-n pentru 2
secunde în timpul extragerii
și lumina se face portocalie,
ați schimbat programul în
SouperBlast.
ATENȚIE! Nu folosiți
niciodată recipiente cu
capac etanș în programul
SouperBlast!
Apăsați butonul, localizat la
90° de butonul-n și ridicați
pur și simplu recipientul de
pe bază pentru a închide
unitatea. Lumina se va opri,
semnalând că aparatul
a fost oprit. Întotdeauna
scoateți baza din priză la
finalizarea procesului.

• Nu atingeți echipamentul
de cuplare direct cu mâinile
după programul NutriBlast.
Echipamentul de cuplare
la bază și motorul vor fi
fierbinți!
• Nu lăsați aparatul să
funcționeze în programul
NutriBlast mai mult de 1 ciclu
fără a lăsa motorul să se
răcească între cicluri.
• Dacă preparatele necesită
mai multe cicluri de
preparare după ciclul inițial,
mai întâi scoateți recipientul
și lăsați motorul să se
răcească complet. Așteptați
15 secunde înainte să așezați
recipientul pentru a începe
un nou ciclu de extragere.
• Dacă trebuie să rulați
3 cicluri cu pauze între
ele de 15 secunde, lăsați
ingredientele să se
stabilizeze și motorul să se
răcească timp de 2-3 minute
înainte de a începe un nou
ciclu.
• Dacă trebuie să rulați
mai mult de 5 cicluri în
total, lăsați aparatul să
se răcească timp de 10
minute pentru a preveni o
supraîncălzire care ar putea
deteriora aparatul.
• Baza este echipată cu o

siguranță termică internă
care închide baza dacă
unitatea se supraîncălzește.
• Dacă baza se
supraîncălzește și se închide,
scoateți din priză și apăsați
butonul de pornire/oprire,
localizat la 90° către stânga
faţă de butonul-n și lăsați-l
să se răcească pentru o oră
sau mai mult înainte de a-l
utiliza din nou. Baza se va
reseta când unitatea este
oprită și când siguranța
termică se va fi răcit
suficient.
• Atunci când faceți unturi
din nuci sau alimente pe
bază de uleiuri, datorită
consistenței, alimentele vor
fi procesate și apoi se vor
lipi de pereții recipientului.
Procesarea este eficientă
dacă la interval de 30 de
secunde ridicaţi recipientul
de pe bază. Înainte să îl
puneți înapoi pe motor,
deschideți recipientul și
răzuiți compoziția de pe
margini. Puneți recipientul
înapoi pe motor și continuați
procesul în intervale de 30
de secunde până ajungeți la
consistența dorită.
• Pentru a preveni scurgerile,
asigurați-vă că aliniați și
securizați lamele în recipient
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înainte de a-l monta pe
motor.
• Pentru a porni NutriBullet:
Conectați ștecherul la priză.
Apăsați butonul de oprire/
pornire, localizat la 90° către
stânga butonului-n. Butonul
de pornire/oprire va căpăta
culoarea ALBASTRĂ. Mai
departe, așezați recipientul
cu partea cu lame în jos
pe bază. Aceasta va activa
funcția SMART Technology
a NutriBullet Rx, făcând ca
butonul-n de pe partea din
față a unității să se aprindă
VERDE.
• Odată activată, unitatea
va funcționa un minut în
programul normal NutriBlast
înainte de a se opri automat.
Butonul-n va înceta să arate
culoarea verde la finalul
ciclului de un minut. Pentru
a opri aparatul complet
înainte de terminarea
programului, ori ridicați
recipientul de pe bază, ori
apăsați butonul de pornire/
oprire, localizat la 90° către
stânga butonului-n. Butonul
de oprire/pornire se opreşte
singur și lumina albastră nu
va mai fi afișată, semnalând
că unitatea a fost oprită.
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• În programul NutriBlast,
motorul va funcționa în 2

cicluri într-un interval de un
minut - mai întâi va încetini
la jumătatea intervalului
de un minut pentru a
permite ingredientelor
să se stabilizeze pentru o
procesare mai eficientă,
apoi va accelera ritmul
din nou în a doua parte a
intervalului. Aceasta este o
funcție normală a NutriBullet
Rx.
• Închideți NutriBullet Rx
după fiecare utilizare.
Apăsați butonul de oprire/
pornire, localizat la 90°
către stânga butonului-n.
Lumina ALBASTRĂ se va
opri, semnalând că unitatea
a fost oprită.
INSTRUCȚIUNI DE OPRIRE
• Pentru a opri aparatul
oricând în timpul ciclului
NutriBlast (indicat de
butonul-n care luminează
VERDE), apăsați butonul de
pornire/oprire, localizat la
90° către stânga butonului-n
și pur și simplu ridicați
recipientul de pe bază. Când
vasul a fost îndepărtat de pe
bază, doar lumina VERDE de
pe butonul-n se va stinge.
Când butonul de oprire este
apăsat, lumina ALBASTRĂ
se va stinge și lamele se
vor opri din învârtit. Pentru

a opri oricând aparatul
în timpul Programului
SouperBlast (indicat de
lumina PORTOCALIE a
butonului-n), apăsați
butonul de oprire, localizat
la 90° către stânga
butonului-n și pur și
simplu ridicați recipientul
SouperBlast de pe bază.
Când vasul a fost îndepărtat
de pe bază, doar lumina
PORTOCALIE a butonului-n
se va stinge. Când butonul
de oprire este apăsat,
lumina ALBASTRĂ se va
stinge și lamele se vor opri
din învârtit. Întotdeauna
comutați butonul în poziția
oprit când aparatul nu se
află în funcțiune.
AVERTISMENTE DE
SIGURANȚĂ PENTRU
PROGRAMUL SOUPERBLAST
ATENȚIE!: folosiți doar
recipientul SouperBlast și
capacul dublu în timp ce
puneți în funcțiune NutriBullet
Rx în programul SouperBlast.
Recipientul SouperBlast este
proiectat special pentru a
elibera presiune în timp ce
amestecul pentru supă se
încălzește. Celelalte vase nu
sunt ventilate, se pot revărsa
și pot provoca rănirea
utilizatorului dacă sunt

utilizate necorespunzător în
programul SouperBlast.
• Pentru a preveni
supraîncălzirea: nu repetați
programul SouperBlast
pentru aceeași supă
fierbinte. Dacă este nevoie
de mai multă căldură,
așezați conținutul într-un
recipient care poate fi
utilizat în siguranță întrun cuptor cu microunde
și continuați să gătiți la
temperatura dorită. Pentru
a face o altă supă, goliți
conținutul vechi, adăugați
noile ingrediente și așteptați
3-4 minute înainte de a
reașeza vasul pe bază
pentru a începe un nou ciclu
smart technology.
• Nu lăsați NutriBullet în
programul SouperBlast
pentru mai mult de 2 cicluri
consecutive fără a permite
bazei de putere NutriBullet
și accesoriilor SouperBlast
să se răcească pentru 30-60
min.
• Dacă baza nu se oprește
automat din funcționare
după un interval de 7
minute, în programul
SouperBlast, apăsați
butonul de oprire-pornire,
localizat la 90° către stânga
butonului-n sau pur și
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simplu ridicați recipientul
SouperBlast de pe bază.
• Baza este echipată cu o
siguranță termică internă
care oprește complet
baza când unitatea se
supraîncălzește. Dacă
baza se supraîncălzește
și se oprește, scoateți din
priză aparatul și apăsați
butonul de pornire/oprire,
localizat la 90° către stânga
butonului-n și lăsați-o să se
răcească pentru cel puțin o
oră înainte de a încerca să o
utilizați din nou. Baza se va
reseta cât timp unitatea este
stinsă și siguranța termică se
va fi răcit suficient.
PERICOL DE ÎNCĂLZIRE
• În timpul programului
SouperBlast, conținutul din
interiorul recipientului poate
ajunge la 70°C ca urmare a
fricțiunii lamei.
• Țineți la distanță mâinile
și alte zone neacoperite
ale corpului atunci când
deschideți capacul pentru
a preveni posibile arsuri
în timpul programului
SouperBlast.
• Nu scoateți capacul în
timpul procesării supelor
– ingredientele vor deveni
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fierbinți și pot da pe afară și
provoca leziuni.
• Nu atingeți recipientul
SouperBlast direct cu
mâinile după programul
SouperBlast! Suprafața
recipientului SouperBlast,
lamele și echipamentul de
cuplare vor fi fierbinți!
• Întotdeauna folosiți
mânuși de bucătărie cu
protecție termică pentru
a ține în mână recipientul
SouperBlast și a susține
partea inferioară a
acestuia.
• Deschideți cu atenție
capacul recipientului
SouperBlast după
programul SouperBlast,
întrucât aburul și umiditatea
care ies din recipient
reprezintă un pericol de
opărire.
• 	Întotdeauna atașați lama
la recipientul SouperBlast
și fixați de mână sau
folosiți accesoriul pentru
îndepărtarea lamei pentru
a fixa lama şi pentru a
preveni scurgerile înainte de
a adăuga ingredientele în
recipient.
• Nu folosiți niciodată lama
pentru extragere pentru

a amesteca fără o masă
lichidă, întrucât o astfel de
practică poate deteriora
lama.
• Nu folosiți recipientul de
supă pe corpul motor fără
capacul negru și capacul
pentru o ventilație eficientă
fixate atunci când puneți în
funcțiune NutriBullet Rx.
• Pentru a porni NutriBullet
în programul SouperBlast
folosind Smart Technology,
cuplați baza la priză.
Apăsați butonul de pornire/
oprire, localizat la 90° către
stânga butonului-n. Butonul
de pornire/oprire va lumina
în culoarea ALBASTRĂ,
semnalând că unitatea este
în funcțiune. Apoi, așezați
lama şi recipientul cu lame
în jos pe bază. Aceasta
va activa funcția Smart
Technology a NutriBullet Rx,
iar butonul-n îşi va schimba
culoarea în VERDE.
• Apăsați butonul-n care este
VERDE pentru 2 secunde
până se face PORTOCALIU.
Acest lucru va indica faptul
că programul SouperBlast
a început. Unitatea va
funcționa în programul
SouperBlast pentru
aproximativ 7 minute înainte

de a se opri automat. Odată
oprită, pur și simplu ridicați
recipientul SouperBlast de
pe bază.
• Motorul va funcționa în 3
cicluri în timpul programului
de 7 minute – va încetini
activitatea de 2 ori în
timpul ciclului pentru a
permite ingredientelor
să se stabilizeze pentru o
mai bună procesare apoi
va crește din nou pentru
partea următoare a ciclului.
Aceasta este o funcție
normală a NutriBullet Rx.
• Conținutul din interiorul
recipientului poate atinge
până la 70°C/150°F prin
fricțiunea lamei.
• Dacă doriți să procesați
supa pentru mai puțin decât
timpul programat, puteți
pur și simplu să ridicați
recipientul SouperBlast
sau să apăsați butonul de
pornire/oprire, localizat
la 90° către stânga
butonului-n.
• Întotdeauna permiteți
oprirea completă a
aparatului înainte de a
adăuga alte ingrediente.
• Întotdeauna dezactivați
butonul de pornire/oprire
12

când aparatul nu se află
în funcțiune. Lumina
ALBASTRĂ nu va mai
lumina, semnalând că
acesta s-a oprit. Baza este
echipată cu o siguranță
termică internă care oprește
complet baza când unitatea
se supraîncălzește. Dacă
baza se supraîncălzește
și se oprește, scoateți din
priză aparatul și apăsați
butonul de pornire/oprire,
localizat la 90° către stânga
butonului-n și lăsați-o să
se răcească pentru cel
puțin o oră înainte de a
încerca să o utilizați din
nou. Baza se va reseta cât
timp unitatea este stinsă și
siguranța termică se va fi
răcit suficient.
PRECAUȚII DE CURĂȚARE
• După ce preparați o rețetă
NutriBlast sau SouperBlast,
lama trebuie să fie curățată
imediat.
• Întotdeauna deconectați
ștecherul de la priză și
comutați butonul în poziţia
oprit înainte de a curăța,
asambla sau dezasambla
produsul.
• Niciodată nu scufundați
baza în apă sau nu o
așezați în mașina de spălat
vase. Ștergeți murdăria
13

din interiorul bazei imediat
pentru a-i asigura o viață
îndelungată.
• Nu spălați lamele în mașina
de spălat vase, întrucât
temperaturile ridicate pot
deteriora garnitura de
etanșare.
• Nu îndepărtați protecția de
cauciuc din interiorul bazei.
Pentru a curăța, vă rugăm
să scoateți întâi aparatul
din priză, apoi să ștergeți
cu un burete umezit cu apă
călduță.
• Recipientele NutriBullet Rx
pot fi spălate în mașina
de spălat vase, doar pe
raftul superior şi cu un ciclu
normal (nu de dezinfectare).
• Recipientele și lamele
NutriBullet Rx nu ar
trebui scufundate în apă
fierbinte pentru că o astfel
de practică va deteriora
plasticul și garniturile.
• Lamele sunt ascuțite!
Curățați lamele cu grijă
pentru a evita rănirea!
Limpeziți lamele imediat
după fiecare folosire
pentru a preveni uscarea
reziduurilor şi lipirea
acestora de componentele
lamei. Dacă este necesar,
folosiți peria inclusă pentru
a îndepărta cu grijă orice
fel de murdărie rămasă pe

lame, garnituri și filetele
carcasei.
• Spălați de mână doar cu
detergent de vase special
pentru suprafeţe delicate
și cu apă călduță (nu
fierbinte).
• Uscați imediat.
• Pentru reziduuri greu
de îndepărtat, umpleți
recipientul pe jumătate cu
apă călduță (nu fierbinte) şi
detergent pentru suprafeţe
delicate. Apoi, pur și simplu
atașați recipientul la lamă,
așezați-l pe bază și puneți
aparatul în funcțiune
aproximativ 30-45 secunde.
Continuați curățarea cu o
periere rapidă.
• Când curățați lamele, nu
încercați să îndepărtați
inelul de etanșare. Pur și
simplu spălați lamele în
apă călduță cu detergent
pentru suprafețe delicate.
Încercarea de a îndepărta
garnitura poate deteriora
permanent configurația
lamei și poate cauza
scurgeri. Dacă în timp
garnitura se deteriorează,
vă rugăm să contactați
Serviciul cu clienții pentru a
cere înlocuirea acesteia la:
www.delimano.ro

CURĂȚARE ÎN PROFUNZIME
• În cazul în care ingredientele
folosite la preparare
se usucă în interiorul
recipientelor NutriBullet
Rx si SouperBlast, umpleţi
recipientul cu 2/3 apă
şi detergent de vase,
înşurubaţi lama de
extragere, iar dacă folosiţi
recipientul SouperBlast
puneți capacele. Puneți
corpul recipientului pe
baza NutriBullet Rx pentru
aproximativ 20-30 secunde.
Aceasta va îndepărta
ingredientele blocate, și cu
o frecare ușoară și clătire
cu apă caldă, se vor curăța
rapid.
CURĂȚAREA BAZEI
NUTRIBULLET RX
Iată cum putem curăța baza.
PASUL 1:
Cel mai important lucru
este să scoateți aparatul din
priză înainte de curățare!
PASUL 2:
Folosiți o cârpă umedă
pentru a șterge partea
interioară și exterioară a
bazei.
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• NU SCUFUNDAȚI
NICIODATĂ BAZA ÎN APĂ ȘI
NU O PUNEȚI NICIODATĂ ÎN
MAȘINA DE SPĂLAT VASE.
• Nu puneți niciodată mâinile
sau ustensilele în apropierea
lamei în mișcare și nu vă
folosiți niciodată mâinile sau
ustensilele pentru a apăsa
butoanele de control când
baza este conectată la priză.
CURĂȚAREA ÎN PROFUNZIME:
• În cazul în care interiorul
bazei devine lipicios din
cauza scurgerilor puteți
urmări aceste instrucțiuni de
curățare suplimentare:
• DECONECTAȚI BAZA DE LA
PRIZĂ și dezactivați butonul
de pornire/oprire ÎNAINTE
de curățare.
• Așezați baza pe un prosop
de bucătărie pentru a
absorbi orice urmă de
lichide sau murdărie.
• Turnați în bază în locul
unde ar sta în mod normal
ansamblul de lame
conținutul unui recipient
umplut cu soluție diluată
de oțet și apă călduță (nu
fierbinte) (1 parte oțet la 2
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părți apă).
• Folosiți imediat o perie de
vase pentru a îndepărta
orice murdărie și ștergeți cu
o cârpă umedă.
• Baza este proiectată cu un
tub de scurgere pentru a
elimina în mod sigur orice
reziduuri lichide în prosopul
de bucătărie fără a distruge
componentele din interior.

!

PĂSTRAȚI ACESTE
INSTRUCȚIUNI!
Dacă aveți anumite
comentarii sau întrebări,
vizitați: www.delimano.ro

®
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Ce primești:

bază cu motor

1 lamă de extracție cu
perie de curățat

1 accesoriu
pentru
îndepărtarea
lamei

1 stay-fresh
resealable lid

1 recipient XXL cu
capac

1 recipient SouperBlast cu
capac din 2 piese pentru
ventilație eficientă

1 cană mică cu
inel
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Cum funcționează.
* NU RUL AȚI PROGR AMUL SOUPERBL AST CU NICIUNUL
DINTRE RECIPIENTELE DE AMESTECAT. FOLOSIȚI
RECIPIENTUL SOUPERBL AST CU VENTIL AȚIE. CITIȚI TOATE
INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE!

Procesul de extragere NutriBlast.
jos pe bază. Aceasta va
activa funcția de SMART
TECHNOLOGY a NutriBullet,
făcând ca butonul-n din
partea din față a unității
să lumineze în VERDE, și
să pornească un ciclu de
extragere de 1 minut.

1

Adăugați ingredientele întrunul din recipiente până la
linia Max.

2

Acoperiți cu lichid până la
linia Max. Apoi, înșurubați
lama pentru extragere în
sensul acelor de ceasornic
pe recipient și fixați manual
pentru a vă asigura că vasul
este închis etanș.

3

19

Băgați în priză baza. Apăsați
butonul de oprire/pornire,
localizat la 90° către stânga
butonului-n, pentru a porni
aparatul. Butonul-n va fi
ALBASTRU, semnalând că
aparatul este pornit. Apoi,
așezați lama recipientului
cu partea cu lame în

4

Când ciclul s-a terminat
și lumina VERDE s-a stins,
închideți unitatea prin
dezactivarea butonului de
pornire/oprire, localizat
la 90° către stânga
butonului-n. Lumina
ALBASTRĂ se va stinge,
semnalând că unitatea a fost
oprită.

se va stinge și lama va înceta să
se mai rotească. Întotdeauna
închideți aparatul apăsând
butonul de pornire/oprire pe
poziția „OFF” până la finalizarea
procesului.

• NOTĂ: dacă

în orice moment
butonul-n este apăsat pentru
2 secunde, butonul se va
face PORTOCALIU și va iniția
programul SouperBlast.

ATENȚIE!

NOTĂ: Puteți îndepărta
recipientul oricând în timpul
ciclului de amestecare prin
simpla ridicare a acestuia de
pe bază. Dacă o extragere mai
îndelungată este necesară,
ridicați recipientul de pe
bază, așteptați 15 secunde,
apoi puneți-o înapoi pe bază
pentru a începe alt ciclu
SMART TECHNOLOGY. Nu
repetați mai mult de 3 cicluri
consecutive, cu pauză de 15
secunde între cicluri. Dacă
apăsați butonul-n VERDE
pentru 2 secunde și lumina se
face PORTOCALIE, s-a pornit
programul SouperBlast. Pur și
simplu ridicați recipientul de
pe bază oricând pentru a ieși
din acest program sau apăsați
butonul de pornire/oprire,
localizat la 90° către stânga
butonului-n. Când vasul a fost
îndepărtat de pe bază, doar
lumina butonului-n se va opri.
Când butonul de pornire/oprire
este apăsat, lumina ALBASTRĂ

PENTRU A OPRI APARATUL ÎN
ORICE MOMENT ÎN TIMPUL
CICLULUI NUTRIBLAST
(BUTONUL-N VA FI VERDE),
apăsați butonul de pornire/
oprire, localizat la 90° către
stânga butonului-n sau
ridicați recipientul de pe bază.
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Programul SouperBlast.
1

Î nşurubaţi lama de extracție
pe recipientul SouperBlast.

2

Adăugaţi ingredientele în
recipientul SouperBlast
și atașaţi în siguranță
capacul dublu cu ventilație
SouperBlast.

4

3
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Conectați baza la priză.
Apăsați butonul de oprire/
pornire localizat la 90° către
stânga butonului-n, pentru
a porni aparatul. Aceasta
va activa funcția SMART
Technology a NutriBullet Rx,
butonul-n de pe partea
din fața a unității luminând
VERDE.

Apăsaţi butonul-n VERDE
pentru 2 secunde până se
face PORTOCALIU. Acest
lucru va indica faptul că
programul SouperBlast a
început. Unitatea va rula
în programul SouperBlast
pentru aproximativ 7
minute înainte de a se opri
automat, ceea ce va face ca
ingredientele din interiorul
recipientului SouperBlast
să se încălzească până la
aproximativ 70°C/150°F.
Unitatea este programată să
încetinească de 2 ori în timpul
ciclului de 7 minute pentru
a permite ingredientelor
să se stabilizeze pentru
îmbunătățirea procesării.
Acest lucru este normal.

ATENȚIE: DUPĂ
PROGRAMUL
SOUPERBLAST, SUPRAFAȚA
RECIPIENTULUI
SOUPERBLAST, LAMELE
ȘI ECHIPAMENTUL DE
CUPLARE VOR FI FIERBINȚI!
NU ATINGEȚI DIRECT CU
MÂINILE! Folosiți mereu
mânuși de bucătărie cu
protecție termică pentru a
atinge mânerele și a susține
partea de jos a recipientului
SouperBlast.

DACĂ DORIȚI CA SUPA
DUMNEAVOASTRĂ SĂ FIE
MAI FIERBINTE MUTAȚI
CONȚINUTUL ÎNTR-UN
RECIPIENT CARE POATE FI
FOLOSIT ÎN SIGURANȚĂ ÎN
CUPTOR SAU PE ARAGAZ.
NU REÎNCĂLZIŢI ÎN
NutriBullet RX.
ATENȚIE!

A nu se repeta programul
SouperBlast pentru aceeași
supă fierbinte. Dacă o
temperatură mai mare este
necesară, mutați conținutul
într-un recipient care poate fi
folosit în siguranță în cuptorul
cu microunde și continuați să
gătiți până la temperatura
dorită. Pentru a face o altă
supă, goliți conținutul vechi,
adăugați noile ingrediente și
așteptați cel puţin un minut
înainte de a reașeza vasul pe
bază pentru a începe un nou
ciclu SMART Technology. Nu
repetați mai mult de 2 cicluri
în programul Souperblast cu
repaus 1 minut între cicluri.
După 2 cicluri consecutive,
permiteți bazei NutriBullet și
accesoriilor SouperBlast să se
răcească pentru 30-60 min.
Dezactivați butonul de oprire/
pornire la finalizare.

• PENTRU A OPRI ORICÂND
APARATUL ÎN TIMPUL
CICLULUI SOUPERBLAST
(BUTONUL-N VA FI
PORTOCALIU), apăsați
butonul de oprire/pornire,
localizat la 90° către stânga
butonului-n sau ridicați
recipientul SouperBlast de
pe baza cu motor.
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CURĂȚAREA
Curățarea în profunzime.
Dacă ingredientele apucă
să se usuce în interiorul
recipientelor NutriBullet Rx
sau SouperBlast, umpleţi
recipientul cu 2/3 de apă la
temperatura camerei (nu
caldă sau fierbinte) şi săpun și
înșurubaţi lama de extragere,
iar dacă folosiți recipientul
SouperBlast, puneți capacele.
Puneți corpul recipientului
pe baza NutriBullet Rx
pentru aproximativ 20-30
secunde. Asta va îndepărta
ingredientele blocate, și cu o
frecare ușoară și clătire cu apă
caldă, se vor curăța rapid.

CURĂȚAREA BAZEI
NUTRIBULLET RX
În cele mai multe cazuri baza nu
se prea murdărește, dar dacă
neglijați să înfiletați lama strâns
pe recipient, lichidele se pot
scurge și pot intra în bază și în
butoanele de control.

• NU SCUFUNDAȚI NICIODATĂ
BAZA ÎN APĂ ȘI NU O PUNEȚI
NICIODATĂ ÎN MAȘINA DE
SPĂLAT VASE.
• Nu ţineți niciodată mâinile
sau ustensilele în apropierea
lamei în mișcare și nu vă
folosiți niciodată mâinile sau
ustensilele pentru a apăsa
butoanele de control când
baza este conectată la priză.
ATENȚIE: Întotdeauna
deconectați aparatul de la priză
și dezactivați butonul de pornire
/oprire atunci când curățați sau
asamblați.

SPĂLAREA NUTRIBULLET
RX

IATĂ CUM PUTEM CURĂȚA
BAZA.

Spălarea aparatului NutriBullet
Rx este atât de ușoară! Pur și
simplu așezați oricare dintre
piese (cu excepția bazei și a
accesoriului pentru susținerea
lamei) pe raftul de sus al mașinii
de spălat vase sau spălați de
mână cu apă călduță și clătiți.

PASUL 1:

PRECAUȚII DE CURĂȚARE

Baza trebuie SĂ FIE DECUPLATĂ
DE LA PRIZĂ înainte de curățare!

• După ce preparați o rețetă
NutriBlast sau SouperBlast,
lama trebuie să fie curățată
imediat.

PASUL 2:
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exterioară a bazei.

Folosiți o cârpă umedă pentru
a șterge partea interioară și

• Întotdeauna deconectați de
la priză baza și dezactivați

butonul de pornire/oprire
înainte de a curăța, a asambla
sau a dezasambla produsul.
• Niciodată nu scufundați
baza în apă sau nu o așezați
în mașina de spălat vase.
Ștergeți murdăria din interiorul
bazei imediat pentru a-i
asigura o viață îndelungată.
• Nu spălați lamele în mașina
de spălat vase, întrucât
temperaturile ridicate pot
deteriora garnitura de
etanșare.
• Recipientele NutriBullet Rx pot
fi spălate în mașina de spălat.
Se recomandă spălarea pe
raftul de sus al mașinii de
spălat cu un ciclu normal (nu
de dezinfectare).
• Recipientele și lamele nu ar
trebui scufundate în apă
fierbinte pentru că o astfel de
practică va deteriora plasticul
și garniturile.
• Lamele sunt ascuțite! Curățați
lamele cu grijă pentru a evita
rănirea! Limpeziți lamele
imediat după fiecare folosire
pentru a preveni uscarea
și lipirea reziduurilor pe
componentele lamei. Dacă

este necesar, folosiți peria
inclusă pentru a îndepărta
orice fel de murdărie rămasă
pe lame, garnituri și filetele
carcasei.
• Spălați de mână doar cu
detergent de vase pentru
suprafețe delicate și cu apă
călduță (nu fierbinte).
• Uscați imediat.
• Pentru reziduuri greu de
îndepărtat, umpleți recipientul
pe jumătate cu apă călduță
(nu fierbinte) cu detergent
pentru suprafeţe delicate.
Apoi, pur și simplu atașați
recipientul la lamă, așezați-l
pe bază și puneți aparatul
în funcțiune. Continuați
aproximativ 30-45 secunde.
continuați curățarea cu o
periere rapidă.
• Când curățați lamele, nu
încercați să îndepărtați inelul
de etanșare. Pur și simplu
spălați lamele în apă călduță
cu detergent pentru suprafețe
delicate. ÎNCERCAREA DE
A ÎNDEPĂRTA GARNITURA
POATE DETERIORA
PERMANENT CONFIGURAȚIA
LAMEI ȘI POATE CAUZA
SCURGERI.

Înlocuirea pieselor
Pentru a comanda piese și accesorii adiționale, vizitați site-ul nostru:
www.delimano.ro.
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Cum să faceți un
NutriBlast.

Pentru cele mai bune rezultate, adaugați ingredientele în ordinea
prevăzută în ghidul nostru.
1 	Trebuie să adăugați apă

înainte de amestecare.

2 	Nu umpleți recipientul

cu prea multe lichide.
Asigurați-vă că ingredientele
și lichidul folosit nu
depășesc linia MAX.

3 	 Pentru un NutriBlast mai

aromat, vă recomandăm
să folosiți fructe și/sau
legume congelate. Puteți
adăuga gheață dar nu mai
mult din 25% din volumul
recipientului.*

Metoda noastră
perfecționată:
6 GHE AȚĂ* ( Opțional)
Doar până la 25% din totalul
de ingrediente folosite

5 SUPLIMENTE ( Opțional)
4 LICHIDE
Nu depășiți linia MAX

3 NUCI SAU SEMINȚE
(Opțional)

2 FRUCTE

câte variații doriți

1 LEGUME ȘI FRUNZE VERZI

*ATENȚIE : NICIODATĂ nu amestecați băuturi acidulate sau
lichide fierbinți. Presiunea formată treptat poate duce la
expulzarea conținutului din recipient, cauzând posibile leziuni.
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Ce înseamnă extragerea nutrienților?
Extragerea nutrienților este procesul de descompunere a
alimentelor vegetale în particule mici, astfel încât corpul să
le poată absorbi mai eficient. Motorul puternic al NutriBullet
Rx, lamele ascuțite și formele recipientelor sunt proiectate
pentru a maximiza capacitățile sale de extracție.
LEGUME ȘI
FRUNZE VERZI

• morcov
• conopidă
• varză
• kale
• salată verde
• spanac
• mangold (sfeclă
elvețiană)
• dovlecel

NUCI

• migdale
• caju
• alune
• nuci pecan
• nuci
LICHID (SE PUNE
PÂNĂ LA LINIA
MAX)

• lapte de migdale
• lapte de caju

FRUCTE

• lapte de cocos

• măr

• apă de cocos

• avocado
• banană

• lapte din semințe
de cânepă

• fructe de pădure

• lapte de ovăz

• cireșe

• lapte din soia

• mango

• ceai, răcit

• portocală

• apă

• piersică
• pară
• ananas
• prună

SUPLIMENTE

• ierburi aromatice
și condimente
(scorțișoară,
mentă proaspătă,
busuioc proaspăt,
coriandru
proaspăt, praf
de ghimbir sau
curcuma, ghimbir
sau curcuma
proaspete).
• pudră de proteine
de calitate
superioară
• unt din nuci
(migdale, alune,
caju, semințe de
floarea soarelui)
• pudre
superproteice
(cacao, maca,
chlorella,
spirulină)
• semințe (chia, in,
cânepă)
• îndulcitori (miere,
agave, sirop de
arțar).

ATENȚIE: Următoarele semințe și sâmburi conțin substanțe chimice care
eliberează cianură atunci când sunt ingerate. Nu folosiți în NutriBullet Rx:
semințe de măr, sâmburi de caise, cireșe, prune, piersici.
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EN/Explicarea simbolurilor:
EN/Acest simbol indică faptul că produsul nu ar trebui aruncat alături de
alte deșeuri casnice pe teritoriul european. Pentru a preveni orice fel de
pericole pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea umană rezultate din depozitarea incorectă a reziduurilor: reciclați produsul cu responsabilitate pentru a facilita o reutilizare sustenabilă a resurselor materiale.
Pentru a returna aparatul folosit, vă rugăm să vă adresați sistemelor de
colectare din zona dumneavoastră.
EN/Ambalajele au fost selecționate din materiale ce nu sunt periculoase pentru mediu atunci când sunt aruncate și care pot fi reciclate.
Asigurați-vă că plasticul, ambalajele, pungile etc. sunt aruncate în
siguranță și sunt ținute la distanţă de bebeluși și copii mici. Decât să
aruncați pur și simplu aceste materiale, recomandăm reciclarea acestora.
EN/Un aparat electric dublu izolat sau clasa II este proiectat să nu aibă
nevoie de o împământare securizată.
RO/Declarația producătorului că produsul întrunește cerințele directivelor
CE aplicabile.
RO/Conformitate pentru țările Uniunii Vamale (Rusia, Kazakhstan,
Belarus).
RO/Produs care respectă standardele de siguranță la contactul cu
alimentele.
Specificații tehnice:
Nr. Model: NB-301
Voltaj: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz
Putere: 1700W
Clasa de protecţie: II
PRODUS ÎN CHINA
Furnizor, deținătorul mărcii și importator în Europa: TOP SHOP INTERNATIONAL
SA, VIA AL MULINO 22, CH-6814 CADEMPINO, Elveția
Distribuitor RO: SC STUDIO MODERNA SA, Splaiul Independenței, nr. 319 L,
Clădirea A1, Parter, Sector 6, București, Cod Poștal 060044, Tel. 021.301.72.72
Pentru mai multe informații, vă rugăm să trimiteți e-mail la info@delimano.ro.
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Conform Directivei CE
Noi, producător: Ningbo Borine Electric Appliance Co., Ltd.
Adresă: Dagang 6th Road , Nr 77, Beilun, Ningbo, Zhejiang, 315800, R.P China
Telefon: 0086-574-86807865
Fax: 0086-574-86807875
Declarăm prin prezență, pe proprie răspundere, că produsul
BRAND: NUTRIBULLET
Nume produs: NUTRIBULLET RX
Nr. model: NB-301
Nr. Lot: A fost conceput și produs în conformitate cu următoarele reglementări tehnice:
Directiva Dispozitive:
Directiva EcoDesign (ErP): 2009/125/CE - Regulamentul (CE) numărul
1275/2008
Directiva RoHS2: 2011/65/CE
Directiva LVD: 2014/35/CE
Directiva EMC: 2014/30/CE
Obiectul declarației este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:
Măsurătorile efectuate în conformitate cu procedurile, conform standardelor
EN.
EN 60335-1:2012 + A11
EN 60335-2-14:2006 + A1 + A11
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Importator: TOP SHOP INTERNATIONAL S.A. Via al Mulino 22 CH6814 Cadempino,
Elveția
Anul mărcii CE atașat pe produs 2016
Acest produs/Aceste produse definit/e aici a/au fost produs/e conform directivelor și standardelor
Uniunii Europene.
Producător: Ningbo Borine Electric Appliance Co., Ltd
Ștampilă/Semnătură:
Nume Prenume:
Yuki Yuan
Titlul: CEO
Data: 10.10.2018
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GARANȚIE

GARANȚIE

GARANȚIA ACOPERĂ EVENTUALE VICII DE FABRICAȚIE ȘI NU SE ACORDĂ
GARANȚIA ACOPERĂ EVENTUALE VICII DE FABRICAȚIE ȘI NU SE ACOR
PENTRU O UTILIZARE DEFECTUOASĂ.
UTILIZARE DEFECTUOASĂ.
ACEASTĂ GARANȚIE ACOPERĂ DOAR UTILIZAREA NORMALĂ, CASNICĂ.
NU ACOPERĂ
FOLOSIREA
ÎN SCOPURI
COMERCIALE.
CUMPĂRĂTORUL
ACEASTĂ
GARANȚIE
ACOPERĂ
DOAR
UTILIZAREA
NORMALĂ, CASNICĂ
TREBUIE
SĂ
RESPECTE
INSTRUCȚIUNILE
DE
UTILIZARE
FURNIZATE
ACOPERĂ FOLOSIREA ÎN SCOPURI COMERCIALE. CUMPĂRĂTORUL
TR
ODATĂ
CU
APARATUL.
RESPECTE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE FURNIZATE ODATĂ CU APA

GARANȚIA NU SE VA ACORDA ACESTUI PRODUS SAU A UNEI PIESE
DIN ACEST NU
PRODUS
A SUFERIT
UN PRODUS
ACCIDENT,SAU
UN AACT
DEPIESE DIN
GARANȚIA
SE VACARE
ACORDA
ACESTUI
UNEI
NEGLIJENȚĂ,
ABUZ,
MODIFICARE
SAU
UTILIZARE
GREȘITĂ,
SAU
CARE
A
PRODUS CARE A SUFERIT UN ACCIDENT, UN ACT DE NEGLIJENȚĂ,
ABU
FOST
REPARATĂ
SAU
MODIFICATĂ
FĂRĂ
ACORDUL
COMERCIANTULUI.
SAU UTILIZARE GREȘITĂ, SAU CARE A FOST REPARATĂ SAU MODIFICA
PRODUSUL COMERCIANTULUI.
BENEFICIAZĂ DE UN TERMEN DE GARANȚIE COMERCIALĂ
ACORDUL
DE 1 AN DE LA DATA ACHIZIȚIONĂRII DE CĂTRE CLIENT, PĂSTRAȚI FACPRODUSUL
BENEFICIAZĂ
DE UN
DE GARANȚIE COMERCIALĂ
TURA ȘI CHITANȚA
PRIMITE ODATĂ
CUTERMEN
PRODUSUL.
DE
LA DATA
ACHIZIȚIONĂRII
DE
CĂTRE
CLIENT, PĂSTRAȚI
FACTURA Ș
STUDIO
MODERNA
NU ÎȘI ASUMĂ
NICIO
RESPONSABILITATE
ÎN CAZUL
PRIMITE
ODATĂ
CU PRODUSUL.
MODERNA NU ÎȘI ASUMĂ NICI
NERESPECTĂRII
INSTRUCȚIUNILOR
DESTUDIO
UTILIZARE.
RESPONSABILITATE
CAZUL NERESPECTĂRII
INSTRUCȚIUNILOR DE
ACEASTĂ GARANȚIE NUÎNAFECTEAZĂ
DREPTURILE CONSUMATORULUI
ACEASTĂ
GARANȚIE
NU
AFECTEAZĂ
DREPTURILE
CE SUNT PREVĂZUTE ÎN O.G. NR.21/ 1992, REPUBLICATĂ CONSUMATORULUI
ȘI ÎN LEGEA
PREVĂZUTE
ÎN O.G. VÂNZAREA
NR.21 / 1992,REPUBLICATĂ
ȘI ÎN LEGEA
NR.449 / 20
NR.449/ 2003 PRIVIND
PRODUSELOR ȘI GARANȚIILE
ACESPRIVIND
VÂNZAREA PRODUSELOR ȘI GARANȚIILE ACESTORA. DURATA
TORA.
DE
UTILIZARE
A PRODUSULUI:
1 AN. DISTRIBUITOR:
SC STUDIO MODER
DURATA
MEDIE DE
UTILIZARE A PRODUSULUI:
1 AN.
SPLAIUL
INDEPENDENȚEI
NR.
319,
SEMA
BUSINESS
PARK,
CLĂDIREA A
DISTRIBUITOR: SC STUDIO MODERNA SA, SPLAIUL INDEPENDENȚEI
PARTER,
SECTOR
6, BUCUREȘTI.
TELEFON
CLIENȚI:6,021.301.7
NR. 319, SEMA
BUSINESS
PARK, CLĂDIREA
A1, RELAȚII
PARTER, SECTOR
BUCUREȘTI.
TELEFON RELAȚII CLIENȚI: 021.301.72.72

ATENȚIE!
ATENȚIE!
ELIMINAREA
MATERIALELOR
ELIMINAREA MATERIALELOR

Produsele nu pot fi aruncate împreună cu resturile menajere. Trebuie
depuse la centre pentru reciclare a echipamentelor electrice și elecProdusele nu pot fi aruncate împreună cu resturile menajere. Trebuie de
tronice în conformitate cu legislația română. Prin reciclarea acestui propentru
reciclare
a echipamentelor
electrice
și electronice
în conformitate
dus ajutați
la conservarea
resurselor naturale
și prevenirea
deteriorării
română.
Prin
reciclarea
acestui
produs
ajutațidespre
la conservarea
mediului și
sănătății.
Pentru
mai multe
informații
punctele deresurselor
prevenirea
mediului
și sănătății.
mai multe
colectare și deteriorării
reciclarea acestui
produs,
vă rugămPentru
să contactați
biroulinformații d
local
de
eliminare
a
deșeurilor
menajere.
de colectare și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul l
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a deșeurilor menajere.
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NutriBullet, LLC | | Toate drepturile rezervate.
NutriBullet și sigla NutriBullet sunt mărci comerciale ale CapBran Holdings, LLC
înregistrat în S.U.A. și în întreaga lume.
Ilustrațiile pot fi diferite de produsul real. Ne străduim constant pentru a ne
îmbunătăți produsele, deci specificațiile conținute în acest material pot fi
modificate fără notificare prealabilă.
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