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להבי מיצוי*

אזהרות למכל נירוסטה:
אין לערבל נוזלים )ומזון אחר( חמים או מוגזים	 
אין לערבל מעל דקה	 
אין לפתוח עד לעצירת סיבוב הלהבים	 
אין למלא מעבר לקו סימון הקיבולת המקסימלית	 

מכל נירוסטה* 
)בנוי לשמור על קור עד 

8 שעות( עם מאחז

בסיס עם מנוע 
עוצמתי

כיצד זה עובד

אופן השימוש הרגיל
הכניסו את המצרכים למכל והוסיפו . 1

נוזל עד לקו סימון המפלס המקסימלי.

הרכיבו את להבי המיצוי על גבי המכל . 2
והדקו בזהירות עד לסגירה הרמטית.

חברו את הבסיס עם המנוע לחשמל . 3
והציבו את המכל עם הלהבים כלפי 

מטה לעבר הבסיס באופן שהלשוניות 
ישתלבו בחריצים שלהן.

דחפו את המכל עם הלהבים כלפי . 4
מטה לעבר הבסיס. לאחר שהלהבים 

מתחילים להסתובב, סובבו קלות 
את המכל עם הלהבים כך שינעל 

במקום. הכפתור בצורת G שבחזית 
הבסיס, יואר בירוק והמיצוי יתחיל. 

המנוע יעצור את פעולתו אוטומטית. 
אם לאחר דקה, המנוע עדיין פועל, יש 

לנתק את המכשיר מהחשמל ידנית 
ולפנות לשרות המוסמך.  

להפעלת הטכנולוגיה 
החכמה "לחיצה אחת"

פעלו כמתואר בסעיף הקודם: "אופן . 1
השימוש הרגיל".

לאחר חמשת השניות הראשונות . 2
של פעולת המיצוי, יש ללחוץ על 

הכפתור בצורת G שבחזית הבסיס. 
הכפתור משנה את צבעו מירוק 

לכחול. והמכשיר עובר למצב פעולה: 
"לחיצה אחת". במצב פעולה זה, 

המכשיר מתוכנת לבצע מחזור פעולה 

12

לנוחיותכם מצורף ספר מתכונים

*מומלץ להחליף את הלהבים 
כל חצי שנה, או לפי הצורך, כדי 

להבטיח ביצועים מושלמים. 
ניתן להזמין להבים חלופיים 

בתחנות השרות.

*לשימוש עם סדרת 
NutriBullet 1200 בלבד

המתחיל בפולסים קצרים שלאחריהם הוא עובר לפעולה 
רצופה הנמשכת עד לכיבוי האוטומטי. אם לאחר דקה, 

המנוע עדיין פועל, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ידנית 
ולפנות לשרות המוסמך.

אין לבצע מחזורי הפעלה אחד לאחר השני ברציפות. יש לאפשר 
הפסקה בת לפחות דקה ביניהם כדי לאפשר למכשיר להתקרר.



  כללי
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. היצרן ו/או היבואן לא יהיו  •

אחראים  לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר. •

המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים,  •
אלא תחת פיקוח מתאים.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.  •

אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות! •
אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע״י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות! •

אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי. •

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות. •

אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי )בקרבת כיריים או תנור(. •

אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים. •

הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.  •

אין לנסות לכבות שריפה עם מים. יש לחנוק את הלהבות באמצעות שמיכת אש או אמצעי מתאים אחר. •

אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה )כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר(, או  •
אם נפגע גוף המכשיר )כולל חדירת נוזלים(, הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת 

שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.  

חשמל
וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך  •

בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות 
ע״י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה )כבל החשמל( של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק  •
את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו 

ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק )מפסק( ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן 
לשימוש. 

אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי. •

אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל. •

יש להתקין את פתיל הזינה )כבל החשמל( באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח  •
אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות. 

זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל  •
לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.

אם פתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע  •
סכנת שריפה או התחשמלות.

אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב  •
זמן )"טיימר"( חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.  •
יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי. •

הוראות בטיחות



הוראות בטיחות
נוטריבולט

אין לטבול את גוף המכשיר במים. •

אין להפעיל כח על המכשיר בעת ההרכבה או התפעול. •

אין להשתמש במכשיר זה לריסוק חומרים יבשים ותבלינים קשים כגון אגוזים ופולים כולל פולי קפה. •

אין להכניס שום חלק של מכשיר זה לחימום בתנור מיקרוגל. •

חלקים נעים! אין לדחוף פנימה אצבעות או עצמים תוך כדי פעולה. אין להשתמש בכלי כלשהו להוצאת דבר מזון  •
ש״נתקע״ יש להרחיק שיער ושולי בגד העלולים להילכד במכשיר. אין לגעת בחלקים הנעים עד לעצירה מוחלטת 

וניתוק מהחשמל - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!

יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני שניתן יהיה להתקרב לחלקים הנעים שבשימוש. •

להבים חדים! הרכיבו ופרקו אותם בזהירות מבלי לגעת בהם ישירות. יש להזהר שלא להיפצע מהם במהלך השימוש,  •
ריקון המכל ובעת ניקוי המכשיר. 

יש להזהר בעת פירוק אביזרים מהמכשיר לאחר השימוש - הם עלולים להיות חמים למגע לאחר השימוש. •

אין להפעיל את המכשיר ללא הפסקה. הניחו לו להתקרר למשך 2 דקות לאחר כל מחזור הפעלה.  •

אם מנגנון ההגנה של המכשיר השבית אותו עקב עומס יתר, הניחו לו להתקרר למשך שעה או יותר בטרם תנסו  •
להשתמש בו שוב. 

אין להפעיל במצב ריק. •

אין למלא את המכל מעבר לסימון הקיבולת המירבית ואף פחות מכך בעת הכנת מזון מוקצף כמו "מילקשייק".  •

אין להכניס פנימה דברי מזון חמים מ-21ºC למגע או קפואים לגוש מוצק - סכנת פציעה או כוויה למשתמש ונזק  •
למכשיר. 

אין לפרק את המכל מגוף המכשיר עד לעצירה מוחלטת.  •

אין להרכיב את יחידת הלהבים על בסיס המכשיר ללא המכל. •

אין להשאיר את המזון במכל לאחר סיום הפעולה במצב שהוא סגור הרמטית. יש לפתוח קודם את המכל כדי לשחרר  •
לחץ.

אין לאכסן את המכשיר כשהלהבים מורכבים במקומם! •



תחזוקה ונקיון
שימו לב 

הקפידו לנקות מיד לאחר השימוש לפני שהלכלוך יתקשה. •
הקפידו לנתק מהחשמל לאחר עצירה מוחלטת. •
הקפידו שלא להרטיב את בסיס המכשיר. •
להבים חדים! הרכיבו ופרקו אותם בזהירות מבלי לגעת בהם ישירות. יש להזהר שלא להיפצע מהם במהלך  •

השימוש, ריקון המכל ובעת ניקוי המכשיר. 
אין להשתמש בכריות ניקוי משפשפות, בכלים חדים או בחומרי ניקוי חריפים. •
אין לנקות במים רותחים.  •
אין להכניס למדיח כלים. •

 ניקוי רגיל
נתקו מהחשמל לאחר עצירה מוחלטת.. 1

לפני הפרוק ניתן למלא את המכל מעט סבון כלים מהול במים עד מחצית מהקיבולת ולהפעיל כדי לנקות ניקוי ראשוני. . 2

פרקו בסדר הפוך לסדר ההרכבה.. 3

נגבו כתמים מבסיס המכשיר באמצעות מטלית או מגבת לחה וייבשו היטב. אין לטבול אותו או לשטוף אותו במים.. 4

שטפו את כל שאר החלקים למעט הבסיס תחת זרם מים תוך כדי ניקוי מבפנים ומבחוץ באמצעות מברשת הניקוי. . 5

לאחר הניקוי, הניחו לייבוש מלא.. 6

ניקוי יסודי
ניתן תקופתית, לאחר הניקוי הרגיל, למלא את המכל בתמיסה של חלק אחד חומץ על שני חלקים מים עד מחצית מהקיבולת 

ולהפעיל. אחר כך יש לנקות שוב כרגיל.
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תעודת אחריות



רשימת תחנות שירות


