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NUTRI BLENDER 
WNB1000 

Vejledning for brug og betjening af/ DK: 2-10
 Veiledning for bruk og betjening av/ NO: 11-19

 Instruktioner för användning av/ SE: 20-28
 Asennus- ja käyttöohjeet/ FI: 29-37 

Specifications: 

220-240 V   ̴ 50/60 Hz, 1000 Watts
CE/EMC/LVD/ROHS 
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NUTRI BLENDER 
 

SIKKERHEDSANVISNINGER 

 
For at beskytte mod brand, elektrisk stød og/eller skader, skal følgende sikkerhedsinstruktioner altid følges nøje, når du bruger et 
elektrisk apparat.  
 
Læs alle instruktioner nøje, også selvom du allerede er bekendt med apparatet.  
 

• For at beskytte mod elektrisk stød, må ledningen, stikket og motorenheden ikke nedsænkes i vand eller anden væske.  
• Læs venligst brugsanvisningen inden apparatet tages i brug. På den måde beskytter du dig selv og undgår skade på 

apparatet. 
• Gem denne brugsanvisning, så du kan drage nytte af den ved evt. senere spørgsmål. 
• Hvis apparatet overdrages/sælges, skal brugsanvisningen følge apparatet og gives til den nye ejer. 
• Inden apparatet tages i brug, fjernes al emballage og det undersøges, om apparatet er beskadiget. Hvis apparatet er 

beskadiget, eller hvis der er i tvivl om, hvorvidt apparatet har en skade, kontaktes den butik, hvor apparatet er købt. Du må 
IKKE tage apparatet i brug, hvis det er beskadiget. 
En skade skal straks anmeldes til den butik, hvor apparatet er købt. 

• Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af mindre børn eller svagelige, med mindre disse holdes under opsyn af en 
ansvarlig person for at sikre sikker brug af apparatet.  

• Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 
• Sluk stikkontakten og træk stikket ud før rengøring, eller når apparatet ikke er i brug.  
• Træk ikke hårdt i ledningen, men tag fat om stikket og træk det ud af kontakten. Løft aldrig apparatet i ledningen.  
• Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket ikke virker, hvis det tabes, ved maskinfejl, eller hvis det er beskadiget på 

nogen måde. 
• Sørg for, at ledningen ikke hænger ud over bordkanten eller berører varme overflader.  
• Brug eller placer ikke apparatet på eller i nærheden af varme overflader (som eksempelvis et varmt gasblus, en kogeplade 

eller varm ovn).  
• Brug ikke apparatet til andet end det tiltænkte formål. Apparatet er kun til husholdningsbrug.  
• Apparatet er kun beregnet til tilslutning i et standardstrømstik.   
• Forsøg ikke at reparere, modificere eller på anden måde ændre apparatet. 
• Ikke til udendørs brug.  
• Placer apparatet på en stabil og tør overflade. Undgå håndvaske, afløbsbakker og ujævne overflader.   
• Brug af uoriginale dele eller tilbehør kan forårsage brand, elektrisk stød eller skader.  
• Anbring aldrig redskaber i apparatet under brug.  
• Lad apparatet køle ned før rengøring.  
• Brug ikke forlængerledning. 
• Opbevar apparatet indendørs på et tørt sted. 
• Brug ikke apparatet under eller nær brandfarlige materialer, såsom gardiner eller andre brændbare materialer.  
• Rør ikke bevægelige eller roterende dele under brug. 
• Brug ikke et tomt apparat.   
• Udvis forsigtighed, når du fjerner mad fra beholderen, eller når du fjerner knivene for at rengøre apparatet. Knivbladene er 

skarpe!  
• Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.  
• Sørg for, at knivbladene er sikkert fastgjort inden brug.   
• Sørg for, at alle dele er korrekt monterede.   
• Fjern ikke tilbehørsdele fra motorenheden, når apparatet er i brug.  
• Overskrid ikke de anbefalede mængde- og tidsangivelser i denne brugsanvisning. 
• Træk ledningen ud af stikkontakten umiddelbart efter brug. 
• Udvis ekstrem forsigtighed, når du flytter et apparat med varm væske.  
• Vent med at flytte the Nutri blender, indtil apparatet er slukket.  
• Lad aldrig motoren køre i mere end 60 sekunder ad gangen.   
• Hæld ikke varmt væske i nogen af blenderbeholderne før du blender. Begynd med ingredienser, der er kolde eller har 

stuetemperatur. Varme ingredienser kan skabe et tryk i en forseglet blenderbeholder, hvilket kan ’eksplodere’ ved åbning og 
derved forårsage produkt- og/eller personskade.  

• The Nutri blender er ikke beregnet til brug i mikroovn. Læg ikke motorenheden, dele eller tilbehør i mikrobølgeovnen, da dette 
kan beskadige apparatet.  

 
ADVARSEL 
 
Såfremt ledningen beskadiges, skal denne udskiftes af producenten, et servicecenter eller en kvalificeret fagperson for at undgå fare.  
Dette apparat er ikke beregnet til anden brug end den i brugervejledningen beskrevne. Flyt ikke motorenheden, når apparatet er i brug.  
 
Forsigtig – KNIVBLADENE ER SKARPE, UDVIS FORSIGTIGHED. Undgå kontakt med bevægelige dele. Hold hænder, 
paletknive og andre redskaber væk fra blenderen under brug for at undgå person- og/eller produktskade.  
 
Advarsel – fare for skade:  
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Træk stikket ud af stikkontakten og sørg for, at knivbladene helt er stoppet med at dreje rundt, før du flytter eller rører ved 
knivbladene. Fare for person- og/eller produktskade.   
 
 
 

OVERSIGT OVER NUTRI BLENDER 
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SÅDAN SAMLES NUTRI BLENDER 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÆR DIN NUTRI BLENDER AT KENDE 
Tillykke med købet af din nye Nutri blender 

The Nutri blender er den ideelle multifunktionelle blender til at blende, hakke, rive og piske. Apparatet er yderst anvendeligt af sin 
størrelse og påtager ikke meget plads på køkkenbordet.   

FØR FØRSTE IBRUGTAGNING 

Læs og følg vejledningen i denne brugsanvisning, inden du bruger the Nutri blender første gang, også selvom du allerede føler dig 
bekendt med denne type apparat.  
 
Gør dig særligt bekendt med sikkerhedsanvisningerne. Find et sikkert og bekvemt sted at gemme denne brugsanvisning til fremtidig 
reference. Dette apparat er beregnet til brug i et almindeligt strømstik og er ikke beregnet til industriel eller kommerciel brug. Pak the 
Nutri blender forsigtigt ud. Fjern al emballage og mærkater og skil dig af med det eller opbevar det til fremtidig brug.   
 
 
Sørg for, at spændingen fra din strømforsyning svarer til spændingen, som er indikeret på apparatets label (placeret under bunden på 
blenderen). Afmonter plastikdelene og vask dem i varmt sæbevand. Tør grundigt og genmonter. Tør den udvendige del af apparatet af 
med en fugtig svamp eller klud. Benyt ingen aggressive rengøringsmidler med slibende virkning.  
 
SÅDAN VIRKER DIN NUTRI BLENDER 
 
Vær forsigtig, når du håndterer knivbladene – særligt når du skiller knivenheden fra beholderen, tømmer beholderen og under 
rengøring.  
 
  



6 
 

PULVERISERINGSENHED 
 

  
 
 
 
 

Hakke – Eksempelvis champignon og hvidløg. Kan også bruges til at lave salsa eller dip.  
 
Blende – Pulveriserer is og frosne bær til smoothies og milkshakes. 
 
Mikse/røre – Pandekagedej samt færdigkøbte kageblandinger er rørt sammen på få sekunder.  
 
Rive – Både hård og blød ost samt chokolade rives på få sekunder. 
 
Purere – Retter såsom hummus, naturel-supper og babymad får en cremet konsistens på få sekunder. 
 
Finskæring af is og frossen frugt – for velsmagende lækkerier såsom frugtsorbet.  
 
 
BETJENING 
 
BRUG AF PULVERISERINGSENHEDEN: 

 
1. Placer apparatet på en stabil overflade. Sørg for, at stikket ikke er tilsluttet strøm. 

 
2. Rengør og snit alle ingredienserne i små stykker, så de passer ned i enten den lille eller store blenderbeholder. Hæld herefter 

væske ned i beholderen (figur 1).  

 
3. Sørg for, at tætningen slutter rigtigt til på pulveriseringsenheden og drej pulveriseringsenheden i urets retning (figur 2). 

 
4. Vend blenderbeholderen om og placer den ovenpå motorenheden. Drej med urets retning, indtil den er sikkert fastlåst (figur 

3).  

BEMÆRK: 
• Fyld aldrig højere op end til MAX-markeringen.  
• Mos eller blend aldrig tungt/fyldigt mad som fx kartofler eller klistrede blandinger som fx fast gærdej.  
• Lad ikke blenderen køre, når den er tom. 
• Blend ikke uafbrudt i mere end 60 sekunder ad gangen uden at lade motoren hvile.   

BEMÆRK: 
Blenderen har en indbygget låsemekanisme, som sikrer, at du kun kan tænde for apparatet, såfremt blenderbeholderen og 
pulveriseringensenheden er sikkert fastmonterede på motorenheden. Når apparatet er korrekt monteret, vil sikkerhedsmekanismen 
låse op.  
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5. Sæt stikket i stikkontakten.

6. Tryk på Tænd/Sluk for at tænde apparatet. Indikatoren vil lyse.

7. Efter brug af apparatet, sluk for motoren ved at trykke på Tænd/Sluk. Træk stikket ud af stikkontakten umiddelbart efter brug.

8. Når knivene er stoppet helt med at rotere, frigør og fjern pulveriseringsenheden og blenderbeholderen fra motorenheden.

9. Fjern pulveriseringsenheden fra blenderbeholderen. For at afmontere apparatet, følg de ovenstående instruktioner i omvendt
rækkefølge. Hæld indholdet ned i en separat beholder, brug det spildsikre drikkelåg eller fastgør hældetud og håndtag.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 

FORSIGTIG: Sørg altid for, at apparatet er trukket ud af stikkontakten, før det flyttes, monteres, demonteres eller rengøres. Vent til 
apparatet er helt nedkølet, før du rengør det.   

1. Rengør altid umiddelbart efter brug. Lad ikke madrester tørre i blenderbeholderen, da dette vil besværliggøre rengøringen.

BEMÆRK: Blenderen virker kun, hvis pulveriseringsenheden og blenderbeholderen er korrekt monterede på motorenheden. 

ADVARSEL: Lad aldrig apparatet køre i mere end to minutter ad gangen. Lad motoren hvile i to minutter mellem hver 
brug. Overholdes dette ikke, kan det forårsage permanent motorskade eller endda personskade. Hvis motoren ikke virker, 
træk stikket ud af motorenheden og lad apparatet hvile i et par timer, inden du bruger det igen.   

BEMÆRK: Hvis knivbladene ikke roterer jævnt, sluk for apparatet og tilfør væske eller reducer mængden af ingredienser i 
blenderbeholderen.  

BEMÆRK: 
• Træk stikket ud af kontakten, før du rengør the Nutri blender.
• Vent til apparatet er helt nedkølet, før du rengør det.
• Rengør motorenheden med en fugtig klud.
• Benyt ikke aggressive rengøringsmidler med slibende virkning eller benzin, alkohol eller acetone til at rengøre 

apparatet.
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2. Afmonter og rengør alle brugte dele og tilbehør i varmt sæbevand, efter du har trukket stikket ud på din Nutri blender. Skyl alle 
dele og tilbehør under vandhanen og tør grundigt efter. Nutri blenderens tilbehørsdele er også egnede til at blive rengjort i 
opvaskemaskine (eksklusiv knivene). Anbring delene på opvaskemaskinens øverste hylde.

3. Tør motorenheden af med en fugtig klud for at fjerne eventuelle madrester, og tør grundigt efter. Nedsænk aldrig 
motorenheden i vand eller anden væske og brug ikke opvaskemaskine.

Tips: 
• Brug en lille børste (ikke inkluderet) til at fjerne madrester under knivbladene.

• Opbevar apparatet på et køligt og tørt sted.

Forsigtig: Sørg altid for, at tætningerne stadig sidder indvendigt efter rengøring. Varmen kan få dem til at løsne og falde ud. 

FORSIGTIG: Vær forsigtig, når du håndterer knivbladene.  
1. For at beskytte mod elektrisk stød må motorenheden ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
2. Benyt ingen aggressive rengøringsmidler med slibende virkning på apparatets dele.
3. Brug ikke aggressive rengøringsvæsker såsom benzin, alkohol eller acetone til at rengøre apparatet.
4. Rør ikke ved de skarpe knivblade, da de er ekstremt SKARPE og kan forårsage alvorlig skade. Forsøg ikke at

afmontere knivbladene fra pulveriseringsenheden.

SPECIFIKATIONER 

Tilslutning 220-240 V   ̴ 50/60 Hz, 1000 W
Strømforbrug 1000 W 

Bemærk: Som et resultat af vedvarende produktforbedringer, kan design og 
produktspecifikationer på det fysiske produkt afvige en smule fra illustrationerne. 
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GARANTI 
 
Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. 
Garantien omfatter materialer og arbejdsløn. Ved henvendelse om service bør du oplyse produktets navn og serienummer. Disse 
oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for 
servicemontøren at finde de rigtige reservedele. 
 
Garantien dækker ikke: 

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl 
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele 
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt 
- Hvis ikke installationen er sket som anvist 
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet 

 
Transportskader 
En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I 
tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. 
transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens 
krav blive afvist. 
 
Ubegrundet service 
Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet 
fejlen ved at følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen. 
 
Erhvervskøb 
Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, 
men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) 
eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. 
I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er 
beregnet til almindelig husholdning. 
 
 

SERVICE 
 
For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt. 
Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanen 'Service' og skemaet 'Øvrige SDA 
produkter'. 
 
Forbehold for trykfejl. 
 
Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhedsanvisninger ikke 
overholdes.  Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke overholdes. 
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OPSKRIFTER 

 
 

 
Body Balance Blaster 
 

• 2 håndfuld spinat 
• ½ kop hindbær 
• 1 banan 
• 6 mandler 
• 3 spsk. rå kakao 

 
Fyld op til MAX-markeringen med kildevand.  
 
 
 
Young at Heart 
 

• 1 håndfuld grønkål 
• ½ avokado (udhulet og skrællet) 
• 2 medium størrelse abrikoser 
• 1 kop blåbær 
• 4 valnødder - halverede 
• 1 kiwi (skrællet) 

 
  
Fyld op til MAX-markeringen med kildevand 
 
 
Strikingly Skinny 
 

• 3-4 spinatblade 
• 1 banan 
• 1/8 kop græskarkerner 
• 1 appelsin (skrællet) 
• 1 stilk selleri 

 
Fyld op til MAX-markeringen med kildevand. 
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NUTRI BLENDER 

 

SIKKERHETSANVISNINGER 
 
For å beskytte mot brann, elektrisk støt og/eller skader, skal følgende sikkerhetsinstruksjoner alltid følges nøye, når du bruker et 
elektrisk apparat.  
 
Les alle instruksjoner nøye, også dersom du allerede er kjent med apparatet.  
 

• For å beskytte mot elektrisk støt, må ledningen, støpselet og motorenheten ikke senkes i vann eller annen væske.  
• Vennligst les bruksanvisningen før apparatet tas i bruk. På den måten beskytter du deg selv og unngår skade på apparatet. 
• Spar denne bruksanvisning, så du kan ha nytte av den ved evt. senere spørsmål. 
• Hvis apparatet gis bort/selges, skal bruksanvisningen følge apparatet og gis til den nye eieren. 
• Før apparatet tas i bruk, må all emballasje fjernes og det må undersøkes om apparatet er skadet. Hvis apparatet er skadet, 

eller hvis der er i tvil om hvorvidt apparatet har en skade, kontaktes butikken der apparatet er kjøpt. Du må IKKE ta apparatet i 
bruk, hvis det er skadet. En skade må straks meldes til den butikken hvor apparatet er kjøpt. 

• Apparatet er ikke beregnet for bruk av mindre barn eller uføre, med mindre disse holdes under oppsyn av en ansvarlig person 
for å sikre sikker bruk av apparatet.  

• Barn skal holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. 
• Trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring, eller når apparatet ikke er i bruk.  
• Trekk ikke hardt i ledningen, men ta fatt i støpselet og trekk det ut av kontakten. Løft aldri apparatet i ledningen.  
• Bruk ikke apparatet, hvis ledningen eller støpselet ikke virker, hvis det mistes i gulvet, ved maskinfeil, eller hvis det er skadet 

på noen måte. 
• Sørg for at ledningen ikke henger ut over bordkanten eller berører varme overflater.  
• Bruk eller plasser ikke apparatet på eller i nærheten av varme overflater (som eksempelvis et varmt gassbluss, en kokeplate 

eller varm ovn).  
• Bruk ikke apparatet til annet enn det tiltenkte formålet. Apparatet er kun til husholdningsbruk.  
• Apparatet er kun beregnet for kobling til en standard stikkontakt.   
• Forsøk ikke å reparere, modifisere eller på annen måte endre apparatet. 
• Ikke til utendørs bruk.  
• Plasser apparatet på en stabil og tør overflate. Unngå håndvasker, kjøkkenvasker og ujevne overflater.   
• Bruk av uoriginale deler eller tilbehør kan forårsake brann, elektrisk støt eller skader.  
• Putt aldri redskap i apparatet under bruk.  
• La apparatet kjøles ned før rengjøring.  
• Bruk ikke skjøteledning. 
• Oppbevar apparatet innendørs på et tørt sted. 
• Bruk ikke apparatet under eller nær brannfarlige materialer, slik som gardiner eller andre brennbare materialer.  
• Rør ikke bevegelige eller roterende deler under bruk. 
• Bruk ikke et tomt apparat.   
• Utvis forsiktighet, når du fjerner mat fra beholderen, eller når du fjerner knivene for å rengjøre apparatet. Knivbladene er 

skarpe!  
• La aldri apparatet gå uten oppsyn.  
• Sørg for at knivbladene er sikkert festet før bruk.   
• Sørg for at alle deler er korrekt montert.   
• Fjern ikke tilbehørsdeler fra motorenheten, når apparatet er i bruk.  
• Overskrid ikke de anbefalte mengde- og tidsangivelser i denne bruksanvisningen. 
• Trekk ledningen ut av stikkontakten umiddelbart etter bruk. 
• Utvis ekstrem forsiktighet, når du flytter et apparat med varmt væske.  
• Vent med å flytte the Nutri blender, inntil apparatet er slått av.  
• La aldri motoren gå i mere enn 60 sekunder ad gangen.   
• Hell ikke varm væske i noen av blenderbeholderne før du blender. Begynn med ingredienser, som er kalde eller har 

stuetemperatur. Varme ingredienser kan skape et trykk i en forseglet blenderbeholder, hvilket kan ’eksplodere’ ved åpning og 
derved forårsake produkt- og/eller personskade.  

• The Nutri blender er ikke beregnet til bruk i mikrobølgeovn. Legg ikke motorenheten, deler eller tilbehør i mikrobølgeovnen, da 
dette kan skade apparatet.  

 
ADVARSEL 
 
Dersom ledningen skades, skal denne skiftes av produsenten, et servicesenter eller en kvalifisert fagperson for å unngå fare.  
Dette apparat er ikke beregnet til annen bruk enn beskrevet i bruksanvisningen. Flytt ikke motorenheten, når apparatet er i bruk.  
 
Forsiktig – KNIVBLADENE ER SKARPE, UTVIS FORSIKTIGHET. Unngå kontakt med bevegelige deler. Hold hender, 
palettkniver og andre redskaper borte fra blenderen under bruk, for å unngå person- og/eller produktskade.  
 
Advarsel – fare for skade:  
Trekk støpselet ut av stikkontakten og sørg for at knivbladene er stoppet helt å dreie rundt, før du flytter eller rører ved 
knivbladene. Fare for person- og/eller produktskade.   
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OVERSIKT OVER NUTRI BLENDER 
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SLIK MONTERES NUTRI BLENDER 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLI KJENT MED DIN NUTRI BLENDER  
Gratulerer med kjøpet av din nye Nutri blender 

The Nutri blender er den ideelle multifunksjonelle blenderen til å blende, hakke, rive og piske. Apparatet er ytterst anvendelig med tanke 
på  sin størrelse og tar ikke mye plass på kjøkkenbenken.   

FØR FØRSTE BRUK 

Les og følg veiledningen i denne bruksanvisningen, før du bruker the Nutri blender første gang, også selv om du allerede føler deg kjent 
med denne type apparat.  
 
Gjør deg særlig kjent med sikkerhetsanvisningene. Finn et sikkert og praktisk sted å oppbevare denne bruksanvisningen til fremtidig 
referanse. Dette apparatet er beregnet til bruk i en vanlig stikkontakt og er ikke beregnet til industriell eller kommersiell bruk. Pakk the 
Nutri blender forsiktig ut. Fjern all emballasje og klistremerker og kast det eller oppbevar det til fremtidig bruk.   
 
 
Sørg for, at spenningen fra din strømforsyning svarer til spenningen som er indikert på apparatets merking (plassert under blenderen). 
Ta av plastdelene og vask dem i varmt såpevann. Tørk grundig og sett dem på igjen. Tørk av utsiden på apparatet med en fuktig svamp 
eller klut. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler med slipende virkning.  
 
SLIK VIRKER DIN NUTRI BLENDER 
 
Vær forsiktig, når du håndterer knivbladene – særlig når du skiller knivenheten fra beholderen, tømmer beholderen og under rengjøring.  
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PULVERISERINGSENHET 
 

  
 
 
 
 

Hakke – Eksempelvis sjampinjong og hvitløk. Kan også brukes til å lage salsa eller dipp.  
 
Blende – Pulveriserer is og frosne bær til smoothies og milkshakes. 
 
Mikse/røre – Pannekakerøre samt ferdig kjøpte kakeblandinger røres sammen på få sekunder.  
 
Rive – Både hard og myk ost samt sjokolade rives på få sekunder. 
 
Purere – Retter som hummus, naturell-supper og babymat får en kremet konsistens på få sekunder. 
 
Finskjæring av is og frossen frukt – for velsmakende godsaker slik som fruktsorbét.  
 
 
BETJENING 
 
BRUK AV PULVERISERINGSENHETEN: 

 
1. Plasser apparatet på en stabil overflate. Sørg for at støpselet ikke er koblet til strøm. 

 
2. Rengjør og snitt alle ingrediensene i små stykker, så de passer ned i enten den lille eller store blenderbeholderen. Hell så 

væske ned i beholderen (figur 1).  

 
3. Sørg for, at tetningen sitter riktig på pulveriseringsenheten og vri pulveriseringsenheten i med klokken (figur 2). 

 
4. Snu blenderbeholderen og plasser den oppå motorenheten. Vri med klokken, inntil den er sikkert  låst fast (figur 3).  

MERK: 
• Fyll aldri høyere opp enn til MAX-markeringen.  
• Mos eller blend aldri tung/fyldig mat som f.eks. poteter eller klebrige blandinger som f.eks. fast gjærdeig.  
• La ikke blenderen gå når den er tom. 
• Blend ikke uavbrutt i mere end 60 sekunder ad gangen uten å la motoren hvile.   

MERK: 
Blenderen har en innebygd låsemekanisme, som sikrer at du kun kan slå på apparatet dersom blenderbeholderen og 
pulveriseringsenheten er sikkert fastmonterte på motorenheten. Når apparatet er korrekt montert, vil sikkerhetsmekanismen låses 
opp.  
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5. Sett støpselet i stikkontakten.

6. Trykk på På/Av for å slå på apparatet. Indikatoren vil lyse.

7. Etter bruk, slår du av motoren ved å trykke på På/Av. Trekk støpselet ut av stikkontakten umiddelbart etter bruk.

8. Når knivene er stoppet helt å rotere, frigjør og fjern pulveriseringsenheten og blenderbeholderen fra motorenheten.

9. Ta pulveriseringsenheten av blenderbeholderen. For å sette sammen apparatet, følg de ovenstående instruksjonene i
omvendt rekkefølge. Hell innholdet ned i en separat beholder, bruk det dryppsikre drikkelokket eller fest helletut og håndtak.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 

FORSIKTIG: Sørg alltid for at apparatet er trukket ut av stikkontakten, før det flyttes, monteres, demonteres eller rengjøres. Vent til 
apparatet er helt nedkjølt før du rengjør det.   

1. Rengjør alltid umiddelbart efter bruk. La ikke matrester tørke i blenderbeholderen, da dette vil vanskeliggjøre rengjøringen.

MERK: Blenderen virker kun, hvis pulveriseringsenheten og blenderbeholderen er korrekt monterte på motorenheten. 

ADVARSEL: Lad aldri apparatet gå i mere enn to minutter ad gangen. La motoren hvile i to minutter mellom hver bruk. 
Overholdes ikke dette, kan det forårsake permanent motorskade eller personskade. Hvis motoren ikke virker, trekk 
støpselet ut avmotorenheten og la apparatet hvile i et par timer, før du bruker det igjen.   

MERK: Hvis knivbladene ikke roterer jevnt, slå av apparatet og tilfør væske eller reduser mengden ingredienser i 
blenderbeholderen.  

MERK: 
• Trekk støpselet ut av kontakten, før du rengjør the Nutri blender.
• Vent til apparatet er helt nedkjølt, før du rengjør det.
• Rengjør motorenheten med en fuktig klut.
• Benytt ikke aggressive rengjøringsmidler med slipende virkning eller bensin, alkohol eller aceton for åt rengjøre 

apparatet.
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2. Avmonter og rengjør alle brukte deler og tilbehør i varmt såpevann, etter du har trukket støpselet ut på din Nutri blender. Skyll 
alle deler og tilbehør under vannkranen og tørk så grundig. Nutri blenderens tilbehørsdeler er også egnet til å rengjøres i 
oppvaskmaskin (eksklusiv knive). Sett delene på oppvaskmaskinens øverste hylle.

3. Tørk motorenheten med en fuktig klut for å fjerne eventuelle matrester, og tørk så grundig. Senk aldri motorenheten i vann 
eller annen væske og bruk ikke oppvaskmaskin.

Tips: 
• Bruk en liten børste (ikke inkludert) til å fjerne matrester under knivbladene.

• Oppbevar apparatet på et kjølig og tørt sted.

Forsiktig: Sørg alltid for at tetningene fremdeles sitter innvendig etter rengjøring. Varmen kan få dem til å løsne og falle ut. 

FORSIKTIG: Vær forsiktig, når du håndterer knivbladene.  
1. For å beskytte mot elektrisk støt må motorenheten ikke senkes i vann eller annen væske.
2. Bruk ingen aggressive rengjøringsmidler med slipende virkning på apparatets deler.
3. Bruk ikke aggressive rengjøringsvæsker slik som bensin, alkohol eller aceton til å rengjøre apparatet.
4. Rør ikke ved de skarpe knivbladene, da de er ekstremt SKARPE og kan forårsake alvorlig skade. Forsøk ikke å

avmontere knivbladene fra pulveriseringsenheten.

SPESIFIKASJONER 

Forbindelse 220-240 V   ̴ 50/60 Hz, 1000 W
Strømforbruk 1000 W 

Merk: Som et resultat av vedvarende produktforbedringer, kan design og produktspesifikasjoner 
på det fysiske produktet avvike litt  fra illustrasjonene.  
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GARANTI 
Det er 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt gjeldende fra dokumentert kjøpsdato. Garantien 
omfatter materialer, arbeidslønn og kjøring. Ved henvendelse om service er det fint at du har produktets navn og serienummer klart. 
Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så har du dem for hånden. Det gjør det 
lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.  
 
Garantien dekker ikke: 

• Feil og skader som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil 
• Ved dårlig vedlikehold og mangel på rengjøring av produktet 
• Ved brann- og /eller vann- og fuktskader på produktet 
• Ved reparasjon udført av ikke-fagmann 
• Ved transportskader der produktet er transportert uten korrekt emballasje 
• Hvis det er brukt uoriginale reservedeler 
• Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt 
• Hvis ikke installasjonen er gjort som anvist 

 
Transportskader 

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I 
tilfeller der kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelse i forbindelse med evt. 
transportskade. Evt. transportskader skal omgående gis beskjed om og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens 
krav bli avvist.  
 
Kommersielle innkjøp 
Kommersielle innkjøp er alle kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men anvendes til næringsvirksomhet eller 
andre kommersielle formål (restaurant, café, kantine etc.) eller brukes til utleie eller annen anvendelse som omfatter flere brukere. 
I forbindelse med næringsvirksomhet ytes ingen garanti, fordi dette produkt bare er beregnet til alminnelig husholdning. 
 

SERVICE 
For bestilling av service og reservedeler i Norge kontaktes butikken der produktet er kjøpt. 
 
 
Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhetsanvisningene ikke 
overholdes.  Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes. 
 
 
Med forbehold om trykkfeil 
 
Witt Norge AB • Tlf. 32 82 99 40 • Fax + 45 70 25 48 23 • info@witt.no • www.witt.no 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@witt.no
http://www.witt.no/
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OPPSKRIFTER 
 
 

 
Body Balance Blaster 
 

• 2 håndfull spinat 
• ½ kopp bringebær 
• 1 banan 
• 6 mandler 
• 3 ss. rå kakao 

 
Fyll opp til MAX-markeringen med kildevann.  
 
 
 
Young at Heart 
 

• 1 håndfull grønnkål 
• ½ avokado (uthult og skrelt) 
• 2 medium størrelse aprikoser 
• 1 kopp blåbær 
• 4 valnøtter – delt i to 
• 1 kiwi (skrelt) 

 
  
Fyll opp til MAX-markeringen med kildevann 
 
 
Strikingly Skinny 
 

• 3-4 spinatblader 
• 1 banan 
• 1/8 kopp gresskarkjerner 
• 1 appelsin (skrelt) 
• 1 stilk selleri 

 
Fyll opp til MAX-markeringen med kildevann. 
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NUTRI BLENDER 

 

SÄKERHETSANVISNINGAR 
 
För att skydda sig mot brand, elektrisk stöt och/eller skador, ska följande säkerhetsinstruktioner alltid följas noggrant, när du använder 
en elektrisk apparat.  
 
Läs alla instruktionerna noggrant, även om redan är bekant med apparaten.   
 

• För att skydda sig mot elektrisk stöt, får sladden, strömkontakten och motorenheten inte sänkas ner i vatten eller annan 
vätska.  

• Läs vänligen bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. På det sättet skyddar du dig själv och undviker skador på 
apparaten.  

• Spara denna bruksanvisning, så att du kan ha nytta av den vid ett senare tillfälle.  
• Om apparaten ges bort/säljes, ska bruksanvisningen följa apparaten och ges vidare till den nya ägaren.  
• Innan apparaten tas i bruk, tas allt emballage bort och man undersöker, om apparaten är skadad. Om apparaten är skadad 

eller om det är osäkert om apparaten har en skada, kontaktas den butik där den är inköpt. Du får INTE använda apparaten, 
om den är skadad.  
En skada ska genast anmälas till den butik, där apparaten är inköpt.  

• Apparaten är inte avsedd att användas av mindre barn eller svaga, om de inte hålls under uppsyn av en ansvarig person för 
att garantera säker användning av apparaten.   

• Barn ska hållas under uppsyn för att garantera att de inte leker med apparaten.  
• Stäng av apparaten och dra ut strömkontakten innan rengöring, eller när apparaten inte används.   
• Dra inte hårt i sladden, utan ta tag i strömkontakten och dra ut den ur eluttaget. Lyft aldrig apparaten i sladden.   
• Använd inte apparaten, om sladden eller kontakten inte fungerar, om den tappas, vid maskinfel, eller om den på något sätt är 

skadad. 
• Var noga med, att sladden inte hänger ut över bordskanten eller vidrör varma ytor.  
• Använd eller placera inte apparaten på eller i närheten av varma ytor (t ex en varm gasbrännare, en häll eller en varm ugn).  
• Använd inte apparaten till annat än det den är avsedd för. Apparaten är endast avsedd för hushållsanvändning.  
• Apparaten är endast avsedd för anslutning till ett standard eluttag. Försök inte att reparera, modifiera eller på andra sätt ändra 

apparaten.  
• Inte för användning utomhus.   
• Placera apparaten på en stabil och torr yta. Undvik handfat, avloppsbrickor och ojämna ytor.    
• Användning av delar och tillbehör som inte är original kan orsaka brand, elektrisk stöt eller skador.   
• För aldrig ner redskap i apparaten under användning.   
• Låt apparaten svalna innan rengöring.   
• Använd inte förlängningssladd.  
• Förvara apparaten inomhus på en torr plats.  
• Använd inte apparaten under eller nära brandfarliga material, såsom gardiner eller andra brandfarliga material.  
• Rör inte rörliga delar eller roterande delar under användning.  
• Använd inte en tom apparat.    
• Var försiktig, när du tar bort mat från behållaren, eller när du tar bort knivarna för att rengöra apparaten. Knivbladen är vassa!  
• Låt aldrig apparaten köras utan uppsyn.   
• Se till, att knivbladen är säkert fastsatta innan användning.    
• Se till, att alla delar är korrekt monterade.    
• Ta inte bort tillbehörsdelar från motorenheten, när apparaten är i bruk.   
• Överskrid inte de rekommenderade mäng- och tidsangivelserna i denna bruksanvisning.  
• Dra ut sladden ur eluttaget omedelbart efter användning.  
• Var väldigt försiktig, när du flyttar apparaten med varm vätska.   
• Vänta med att flytta the Nutri blender, tills apparaten är avstängd.   
• Låt aldrig motorn köra i mer än 60 sekunder åt gången.    
• Häll inte varm vätska i någon blenderbehållare innan du mixar. Börja med ingredienser, som är kalla eller har 

rumstemperatur. Varma ingredienser kan skapa ett tryck i en förseglad blenderbehållare, som då kan ”explodera” vid öppning 
och därmed orsaka produkt- och/eller personskada.  

• The Nutri blender är inte avsedd att användas i mikrovågsugn. Lägg inte motorenheten, delar eller tillbehör i mikrovågsugnen 
då detta kan skada apparaten.  

 
VARNING 
 
Om sladden skadas, ska denna bytas ut av tillverkaren, en serviceverkstad eller en kvalificerad fackperson för att undvika fara.  
Denna apparat är inte avsedd för annan användning än det som beskrivs i bruksanvisningen. Flytta inte motorenheten, när apparaten 
används.  
 
Försiktigt – KNIVBLADEN ÄR VASSA, VAR FÖRSIKTIG. Undvik kontakt med rörliga delar. Håll händer, palettknivar och andra 
redskap borta från blendern under användning för att undvika person- och/eller produktskada.  
 
Varning – fara för skada:   
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Dra ut stickkontakten från eluttaget och se till, att knivbladen helt har slutat att rotera runt, innan du flyttar eller rör vid 
knivbladen. Fara för person- och/eller produktskada.  
 
 
 

ÖVERSIKT ÖVER NUTRI BLENDER  
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SÅ HÄR MONTERAS NUTRI BLENDER  

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄR KÄNNA DIN NUTRI BLENDER  
Gratulerar till köpet av din nya Nutri Blender. 

The Nutri blender är den idealiska multifunktionella blendern för att mixa, hacka, riva och vispa. Apparaten är mycket användbar på 
grund av sin storlek och tar inte stor plats på köksbänken.  

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING  

Läs och följ vägledningen i denna bruksanvisningen innan du använder the Nutri blender första gången, även om du redan känner dig 
bekant med denna typ av apparat.  
 
Läs särskilt säkerhetsanvisningarna. Finn en säker och bekväm plats att spara denna bruksanvisning för framtida användning. Denna 
apparat är avsedd för användning i ett vanligt eluttag och är inte avsedd för industriell eller kommersiell användning. Ta försiktigt ut Pak 
the Nutri blender ur förpackningen. Ta bort allt emballage och klisteretiketter och kasta bort det eller förvara det för framtida användning.   
 
Se till, att spänningen från din strömförsyning motsvarar spänningen som är indikerad på apparatens etikett (placerad i botten på 
blendern). Montera bort plastdelarna, och rengör dem i varmt såpvatten. Torka av den noggrant och återmontera dem. Torka av den 
utvändiga delen av apparaten med en fuktig svamp eller trasa. Använd inga aggressiva rengöringsmedel med slipande effekt.   
 
SÅ HÄR FUNGERAR DIN NUTRI BLENDER 
 
Var försiktig, när du hanterar knivbladen – speciellt när du skiljer knivenheten från behållaren, tömmer behållaren och under rengöring.  
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PULVERISERINGSENHET 
 

  
 
 
 
 

Hacka – Exempelvis champinjoner och vitlök. Kan också användas till att göra salsa eller dipp.   
 
Mixa – Pulveriserar is och frusna bär till smoothies och milkshakes.  
 
Mixa/röra – Pannkakssmet samt färdigköpta kakblandningar rörs samman på några få sekunder.   
 
Riva – Både hård och mjuk ost samt choklad rivs på några få sekunder.  
 
Mosa – Rätter såsom hummus, naturell-soppor och barnmat får en krämig konsistens på några få sekunder. 
 
Finfördelning av is och frusen frukt – för välsmakande läckerheter såsom fruktsorbet.   
 
 
ANVÄNDNING 
 
ANVÄNDNING AV PULVERISERINGSENHETEN:  

 
1. Placera apparaten på en stabil yta. Var noga med, att inte ansluta strömkontakten till eluttaget.  

 
2. Rengör och dela alla ingredienser i små bitar, så att de passar i antingen den lilla eller stora blenderbehållaren. Häll därefter 

vätska i behållaren (figur 1).  

 
3. Se till, att tätningen sluter riktigt tätt på pulveriseringsenheten och vrid pulveriseringsenheten medurs (figur 2). 

 
4. Vänd blenderbehållaren om och placera den ovanpå motorenheten. Vrid medurs, tills den sitter säkert fastlåst (figur 3).  

OBSERVERA: 
• Fyll aldrig högre upp än till MAX-markeringen.  
• Mosa eller mixa aldrig tung/fyllig mat som t ex potatis eller klistriga blandningar som t ex fast jäsdeg.   
• Låt inte blendern köra, när den är tom.  
• Mixa inte oavbrutet i mer än 60 sekunder åt gången utan att låta motorn vila.   

OBSERVERA: 
Blendern har en inbyggd låsmekanism, som garanterar, att du bara kan sätta på apparaten, om blenderbehållaren och 
pulveriseringsenheten är säkert fastmonterade på motorenheten. När apparaten är korrektmonterad, kommer 
säkerhetsmekanismen att låsas upp.   
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5. Sätt i strömkontakten i eluttaget.

6. Tryck på På/Av för att sätta på apparaten. Indikatorn kommer att lysa.

7. Efter användning av apparaten, stäng av motorn genom att trycka på På/Av. Dra ut strömkontakten omedelbart efter
användning.

8. När knivarna helt har slutat att rotera, frigör och ta bort pulveriseringsenheten och blenderbehållaren från motorenheten.

9. Demontera pulveriseringsenheten från blenderbehållaren. För att montera apparaten, följ de ovanstående instruktionerna i
omvänd ordning. Häll innehållet i en separat behållare, använd det spillsäkra locket eller sätt fast pip och handtag.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 

FÖRSIKTIGT: Var alltid noga med, att apparaten inte är ansluten till strömförsyningen, innan den flyttas, monteras, demonteras eller 
rengörs. Vänta tills apparaten är helt nedkyld, innan du rengör den.    

OBSERVERA: Blendern fungerar endast, om pulveriseringsenheten och blenderbehållaren är korrekt monterade på 
motorenheten. 

VARNING: Låt aldrig apparaten köra i mer än två minuter åt gången. Låt motorn vila i två minuter mellan varje 
användning. Om inte detta följs, kan det orsaka permanent motorskada eller till och med personskada. Om motorn inte 
fungerar, dra ut strömkontakten och låt apparaten vila i ett par timmar, innan du använder den igen.    

OBSERVERA: Om knivbladen inte roterar jämnt, stäng av apparaten och tillför vätska eller reducera mängden av 
ingredienser i blenderbehållaren.   

OBSERVERA: 
• Dra ut strömkontakten ur eluttaget, innan du rengör the Nutri blender.
• Vänta tills apparaten är helt nedkyld, innan du rengör den.
• Rengör motorenheten med en fuktig trasa.
• Använd inte aggressiva rengöringsmedel med slipande effekt eller bensin, alkohol eller aceton för att rengöra 

apparaten.
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1. Rengör alltid apparaten omedelbart efter användning. Låt inte matrester torka in i blenderbehållaren, eftersom detta gör 
rengöringen besvärlig.

2. Montera bort och rengör alla använda delar och tillbehör i varmt såpvatten, efter att du har dragit ut strömkontakten på din 
Nutri blender. Skölj alla delar och tillbehör under vattenkranen och torka noggrant efteråt. Nutri blenderns tillbehörsdelar är 
också lämpligt att rengöra i diskmaskinen (exklusiv knive). Lägg delarna i diskmaskinens övre korg.

3. Torka av motorenheten med en fuktig trasa för att få bort eventuella matrester och torka noggrant efteråt. Sänk aldrig ner 
motorenheten i vatten eller annan vätska och använd inte diskmaskin.

Tips: 
• Använd en liten borste (inte inkluderat) för att få bort matrester under knivbladen.

• Förvara apparaten på en kylig och torr plats.

Försiktigt: Kontrollera alltid, att tätningarna fortfarande sitter kvar invändigt efter rengöring. Värmen kan få dem att lossna och falla ut. 

FÖRSIKTIGT: Var försiktig, när du hanterar knivbladen.   
1. För att skydda mot elektrisk stöt, får motorenheten inte sänkas ned i vatten eller annan vätska.
2. Använd inga aggressiva rengöringsmedel med slipande effekt på apparatens delar.
3. Använd inga aggressiva rengöringsmedel såsom bensin, alkohol eller aceton för att rengöra apparaten.
4. Vidrör inte de vassa knivbladen, då de är extremt VASSA och kan orsaka allvarlig skada. Försök inte att demontera

knivbladen från pulveriseringsenheten.

SPECIFIKATIONER 

Anslutning 220–240 V   ̴ 50/60 Hz, 1000 W 
Strömförbrukning 1000 W 

Observera: Som ett resultat av kontinuerliga produktförbättringar, kan design och 
produktspecifikationer på den fysiska produkten avvika en smula från illustrationerna. 
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GARANTI 
Det är 3 års garanti som gäller som reklamationsrätt på fabrikations- och materialfel på din nya produkt, gällande från dokumenterat 
inköpsdatum. Garantin omfattar material, arbetslön och bilkörning. Vid kontakt angående service bör Ni upplysa om produktens namn 
och serienummer. Dessa upplysningar finns på typskylten. Skriv eventuellt ner denna information här i bruksanvisningen så har Ni dem 
till hands. Det gör saker enklare för servicemontören att finna de korrekta reservdelarna.  
 
Garantin täcker inte: 

• Fel och skador som inte är fabrikations- och materialfel 
• Vid brist på underhåll – inkluderar också brist på rengöring av produkten 
• Vid brand- och/eller vatten- och fuktskador på produkten 
• Vid transportskador när produkten är transporterad utan korrekt emballage 
• Om det har använts reservdelar som inte är original 
• Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följts 
• Om inte installationen är gjord som anvisat 

 
Transportskador 
En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. 
Vid tillfälle där kunden själv har stått för transporten av produkten, påtar sig leverantören ingen förpliktelse i förbindelse med eventuell 
transportskada. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan är levererad. Annars kommer 
kundens krav att bli avvisat.  
 
Kommersiella inköp 
Kommersiella inköp är varje köp av apparater som inte ska användas i ett privat hushåll utan användas till affärsmässigt eller liknande 
ändamål (restaurang, café, kantin etc.) eller användas till uthyrning eller annan användning som omfattar flera användare. 
I förbindelse med kommersiellt inköp gäller ingen garanti eftersom denna produkt uteslutande er framställt för privata hushåll. 
 
SERVICE 
För rekvisition av service och reservdelar i Sverige kontaktas den butik där produkten är inköpt. 
 
Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personskador, om säkerhetsanvisningarna inte följs.  
Garantin frånfaller, om anvisningarna inte följs.  
 
Med förbehåll för tryckfel 
 
Witt Sverige AB • Tel. 08 52 50 84 80 • Fax + 45 70 25 48 23 • info@wittsverige.se • www.wittsverige.se  
 
Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personskador, om säkerhetsanvisningarna inte följs.  
Garantin frånfaller, om anvisningarna inte följs.  
 
  

mailto:info@wittsverige.se
http://www.wittsverige.se/
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RECEPT 
 
 

 
Body Balance Blaster 
 

• 2 handfull spenat  
• ½ kopp hallon 
• 1 banan 
• 6 mandlar 
• 3 msk rå kakao 

 
Fyll upp till MAX-markeringen med källvatten.   
 
 
 
Young at Heart 
 

• 1 handfull grönkål  
• ½ avokado (urkärnad och skadad) 
• 2 medium stora aprikoser  
• 1 kopp blåbär 
• 4 valnötter – halverade  
• 1 kiwi (skalad) 

 
  
Fyll upp till MAX-markeringen med källvatten.  
 
 
Strikingly Skinny 
 

• 3-4 spenatblad 
• 1 banan 
• 1/8 kopp pumpafrön 
• 1 apelsin (skalad) 
• 1 stjälk selleri  

 
Fyll upp till MAX-markeringen med källvatten.  
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NUTRI BLENDERI 

 

TURVALLISUUSOHJEET 

 
Tulipalon, sähköiskun ja / tai vahinkojen välttämiseksi noudata sähkölaitteita käyttäessäsi aina tarkasti seuraavia turvallisuusohjeita.  
 
Lue kaikki ohjeet tarkkaan, vaikka olisitkin jo perehtynyt laitteeseen.  
 

• Jotta vältyt sähköiskuilta, älä upota johtoa, pistoketta tai moottoriyksikköä veteen tai muuhun nesteeseen. 
• Ole hyvä ja lue käyttöohje, ennen kuin otat laitteen käyttöön. Näin suojaat itseäsi ja vältät laitteen vaurioitumisen. 
• Säilytä tämä käyttöohje niin, että voit palata siihen mahdollisesti myöhemmin esiin nousevien kysymysten kohdalla. 
• Jos laite luovutetaan tai myydään, käyttöohjeen on seurattava laitteen mukana uudelle omistajalle. 
• Irrota kaikki pakkaukset ennen laitteen käyttöönottoa ja tarkasta, että laite on kunnossa. Jos laite on vaurioitunut tai jos 

epäilet, että se on vaurioitunut, ota yhteys liikkeeseen, josta laite on ostettu. ET SAA käyttää laitetta, jos se on vaurioitunut. 
• Vahingosta on ilmoitettava välittömästi myymälään, josta laite on ostettu. 
• Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai vammaisten käyttöön, ellei heitä valvo heistä vastuussa oleva henkilö, joka varmistaa 

laitteen turvallisen käytön. 
• Lapsia on valvottava, että he eivät leiki laiteella. 
• Kytke virta pois pistorasiasta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista tai kun laitetta ei käytetä. 
• Älä vedä virtajohdosta, vaan tartu pistokkeeseen ja vedä se ulos pistorasiasta. Älä koskaan nosta laitetta johdosta. 
• Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke ei toimi, jos laite putoaa, siinä on konevika tai jos se on millään tavalla 

vahingoittunut. 
• Katso, että virtajohto ei roiku pöydän reunan yli tai kosketa kuumia pintoja. 
• Älä käytä tai aseta laitetta kuumien pintojen läheisyyteen (kuten esim. kuuma kaasuliekki, keittolevy tai kuuma uuni). 
• Älä käytä laitetta mihinkään muuhun kuin sille osoitettuun tarkoitukseen. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 
• Laite on tarkoitettu kytkettäväksi vain vakiopistorasiaan. 
• Älä yritä korjata, muokata tai muuten muuttaa laitetta. 
• Ei ulkokäyttöön. 
• Aseta laite vakaalle ja kuivalle alustalle. Vältä pesualtaita, viemärialtaita ja epätasaisia pintoja. 
• Jäljitelmäosien tai -lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vaurioita. 
• Älä aseta laitteeseen mitään välineitä käytön aikana. 
• Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta. 
• Älä käytä jatkojohtoa. 
• Säilytä laite sisätiloissa kuivassa paikassa. 
• Älä käytä laitetta paloherkkien materiaalien, kuten verhojen tai muiden helposti syttyvien materiaalien alapuolella tai niiden 

lähellä.  
• Älä koske liikkuviin tai pyöriviin osiin käytön aikana. 
• Älä käytä laitetta tyhjänä. 
• Ole varovainen irrottaessasi ruokaa säiliöstä tai poistaessasi teriä laitteen puhdistamiseksi. Terät ovat viiltäviä! 
• Älä koskaan jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa. 
• Varmista ennen käyttöä, että terät ovat kunnolla kiinni. 
• Tarkista, että kaikki osat on asennettu oikein. 
• Älä irrota tarvikkeita moottorirungosta, kun laite käy. 
• Älä ylitä tässä oppaassa suositeltuja ainesmääriä ja käyttöaikoja. 
• Irrota virtajohto pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen. 
• Ole erityisen varovainen, kun siirrät laitetta, jossa on kuumaa nestettä. 
• Odota, että Nutri-tehosekoittimesi on sammunut, ennen kuin siirrät sitä. 
• Älä anna moottorin käydä pidempään kuin 60 sekuntia kerrallaan. 
• Älä kaada kuumaa nestettä mihinkään sekoitusastiaan ennen sekoittamista. Aloita aineksilla, jotka ovat kylmiä tai 

huoneenlämpöisiä. Kuumat ainesosat voivat aiheuttaa paineen tiiviissä sekoituskulhossa, joka voi "räjähtää" avattaessa ja 
aiheuttaa tuote- ja / tai henkilövahinkoja. 

• Nutri-tehosekoitinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi mikroaaltouunissa. Älä aseta moottorirunkoa, tarvikkeita tai lisälaitteita 
mikroaaltouuniin, koska se voi vahingoittaa laitetta.   

 
VAROITUS 
 
Jos virtajohto vaurioituu, on se valmistajan, huoltokeskuksen tai pätevän ammattilaisen vaihdettava, jotta vältytään vaaratilanteilta. 
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi muulla kuin käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Älä siirrä moottorirunkoa, kun laite käy. 
 
Varovasti - TERÄT OVAT TERÄVIÄ, NOUDATA VAROVAISUUTTA. Vältä koskemasta liikkuviin osiin. Pidä kädet, lastat ja muut 
välineet poissa tehosekoittimelta käytön aikana henkilövahinkojen ja / tai tuotevaurioiden välttämiseksi. 
 
Varoitus - loukkaantumisvaara: 
Irrota virtajohto pistorasiasta ja katso, että terät ovat kokonaan lakanneet pyörimästä, ennen kuin siirrät tai kosketat teriä. 
Loukkaantumisen ja / tai tuotevaurion vaara. 
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KATSAUS NUTRI-TEHOSEKOITTIMEEN 
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NÄIN NUTRI-BLENDERI KOOTAAN 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPETTELE TUNTEMAAN NUTRI-TEHOSEKOITTIMESI 
Onnittelut Nutri-tehosekoittimen hankinnasta! 

The Nutri -tehosekoitin on ihanteellinen monitoimiblenderi sekoittamiseen, hienontamiseen, raastamiseen ja vatkaamiseen. Laite on 
kooltaan hyvin käyttökelpoinen eikä vie paljoa tilaa keittiön työtasolla.  

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA 

Lue ja noudata tämän käyttöohjeen neuvoja, ennen kuin otat Nutrin käyttöön ensimmäistä kertaa, vaikka sinusta tuntuisi, että olet jo 
perehtynyt tällaisiin laitteisiin.  
 
Tutustu erityisen hyvin turvallisuusohjeisiin. Etsi varma ja kätevä paikka, jossa säilytät tämän käyttöohjeen myöhempää tarvetta varten. 
Tämä laite on tarkoitettu kytkettäväksi normaaliin virtapistokkeeseen, eikä sitä ole tarkoitettu teolliseen tai kaupalliseen käyttöön. 
Avaa Nutri-tehosekoitin varovasti pakkauksestaan. Poista kaikki pakkaukset ja tarrat ja hävitä ne, tai säilytä ne myöhempää käyttöä 
varten.  
 
Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä (kilpi sijaitsee tehosekoittimen pohjassa). Irrota 
muoviosat ja pese ne kuumalla saippuavedellä. Kuivaa hyvin ja kokoa uudelleen. Pyyhi laitteen ulkopinta kostealla sienellä tai liinalla. 
Älä käytä voimakkaita, hankaavia pesuaineita. 
  
NÄIN NUTRI-TEHOSEKOITTEMISI TOIMII  
 
Ole varovainen käsitellessäsi teriä – erityisesti silloin, kun irrotat teräyksikön astiasta, tyhjennät astian tai puhdistat laitetta.  
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TERÄYKSIKKÖ 
 

  
 
 
 
 

Hienonna – Esimerkiksi herkkusienet ja valkosipuli. Voit käyttää myös salsan tai dippien valmistukseen.  
 
Tehosekoita / jauha – Jauhaa jään ja jäiset marjat smoothieiksi ja pirtelöiksi. 
 
Sekoita / yhdistä – Pannukakkutaikina ja valmiit kakkujauheet on sekoittuvat valmiiksi muutamassa sekunnissa.  
 
Raasta – Sekä kovat että pehmeät juustot ja suklaa raastetaan muutamassa sekunnissa. 
 
Soseuta – Muutama sekunti riittää saamaan ruokiin, esimerkiksi hummukseen, kasviskeittoihin ja vauvanruokaan hienon, kermamaisen 
koostumuksen. 
 
Murskaa jäätä ja jäisiä hedelmiä – maukkaisiin herkkuihin kuten hedelmäsorbetteihin.  
 
 
KÄYTTÖ 
 
TERÄYKSIKÖN KÄYTTÖ: 

 
1. Aseta laite tukevalle alustalle. Katso, ettei pistoke ole kytkettynä virtalähteeseen.  

 
2. Puhdista ja leikkaa kaikki ainekset niin pieniksi, että ne mahtuvat joko pieneen tai suureen sekoitusastiaan. Kaada sitten 

astiaan nestettä (kuva 1).  

 
3. Varmista, että tiiviste tulee hyvin teräyksikköä vasten, ja käännä sitten teräyksikköä myötäpäivään (kuva 2). 

 
4. Käännä sekoitusastia nurin ja aseta se moottoriyksikön päälle. Käännä myötäpäivään, kunnes se lukittuu varmasti (kuva 3).  

HUOMIOI: 
• Älä koskaan täytä astiaa MAX-merkintää korkeammalla. 
• Älä soseuta tai sekoita raskaita tai täyteläisiä ruokia, kuten perunoita tai tahmeita seoksia, kuten kiinteää 

hiivataikinaa. 
• Älä anna sekoittajan käydä, kun se on tyhjä. 
• Älä sekoita keskeytyksettä yli 60 sekuntia kerrallaan, antamatta moottorin välillä levätä. 

  

HUOMIOI: 
Tehosekoittimessa on lukitusmekanismi, joka varmistaa, että voit käynnistää laitteen vain, jos sekoitusastia ja teräyksikkö ovat 
varmasti paikoillaan moottoriyksikössä. Kun laite on koottu oikein, turvalukitus aukeaa.  
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5. Aseta pistoke pistorasiaan.

6. Paina virtakytkimestä laite päälle. Merkkivalo syttyy.

7. Sammuta moottori käytön jälkeen painamalla virtakytkintä. Irrota pistoke pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen.

8. Kun terät ovat kokonaan lakanneet pyörimästä, vapauta ja irrota teräyksikkö ja sekoitusastia moottoriyksiköstä.
9. Irrota teräyksikkö sekoitusastiasta. Irrota osat laitteesta noudattaen yllä mainittuja ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

Kaada sisältö erilliseen astiaan, käytä valumatonta juomakantta tai kiinnitä kaatonokka ja kahva.

PUHDISTUS JA HOITO 

VAROVASTI: Varmista aina, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta, ennen kuin siirrät, kokoat, purat tai puhdistat laitteen. Odota, että 
laite on täysin jäähtynyt, ennen kuin puhdistat sen.   

1. Puhdista laite aina välittömästi käytön jälkeen. Älä anna ruokien kuivua sekoitusastiaan, koska se vaikeuttaa puhdistamista.

2. Irrota kaikki käytetyt osat ja lisävarusteet ja pese ne kuumalla saippuavedellä sitten, kun olet ensin irrottanut Nutri-
tehosekoittimesi sähköverkosta. Huuhtele kaikki osat ja lisävarusteet juoksevalla vedellä ja kuivaa huolellisesti. 
Nutriblenderin lisäosat voidaan myös pestä astianpesukoneessa (terät pois lukien). Aseta osat astianpesukoneen yläkoriin.

HUOMIOI: Tehosekoitin toimii vain, jos teräyksikkö ja sekoitusastia ovat oikein kiinnitettyinä moottoriyksikköön. 

VAROITUS: Älä koskaan anna laitteen käydä pidempään kuin kaksi minuuttia kerrallaan. Anna moottorin jäähtyä kaksi 
minuuttia käyttökertojen välillä. Jos et toimi näin, seurauksena voi olla pysyvä  moottorivaurio ja jopa loukkaantuminen. 
Jos moottori ei toimi, irrota virtajohto ja anna laitteen levätä pari tuntia, ennen kuin käytät sitä uudelleen.  

HUOMIOI: Jos terät eivät pyöri tasaisesti, sammuta laite ja lisää nestettä tai vähennä ainesten määrää sekoitusastiassa. 

HUOMIOI: 
• Irrota pistoke pistorasiasta ennen Nutri-tehosekoittimen puhdistamista.
• Odota ennen puhdistamista, että laite on täysin jäähtynyt.
• Puhdista moottoriyksikkö kostealla liinalla.
• Älä käytä laitteen puhdistamiseen voimakkaita, hankaavia pesuaineita äläkä bensiiniä, alkoholia tai asetonia.
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3. Pyyhi moottoriyksikkö kostealla liinalla, jotta saat kaikki ruokaroiskeet pois, ja kuivaa sitten huolellisesti. Älä koskaan kastele 

moottoriyksikköä veteen tai muuhun nesteeseen, äläkä pese sitä astianpesukoneessa. 
 
 

Vinkit:  
• Käytä pientä harjaa (ei kuulu toimitukseen) irrottamaan ruokajäämät leikkuuterien alta.  

 
• Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa. 

 
 
Varovasti: Tarkista aina, että tiivisteet ovat edelleen paikoillaan pesun jälkeen. Lämpö voi saada ne löystymään ja putoamaan.  
 
VAROVASTI: Ole varovainen, kun käsittelet leikkuuteriä.  

1. Suojaa itsesi sähköiskun vaaralta, äläkä upota moottoriyksikköä veteen tai muuhun nesteeseen. 
2. Älä käytä voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita laitteen osiin. 
3. Älä käytä voimakkaita pesunesteitä kuten bensiiniä, alkoholia tai asetonia laitteen puhdistamiseen. 
4. Älä koske teräviin teriin, koska ne ovat viiltävän teräviä ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Älä yritä irrottaa 

leikkuuteriä teräyksiköstä. 
  

 
 
 
LIITÄNTÄTIEDOT 
 
Kytkentä 220-240 V   ̴ 50/60 Hz, 1000 W 
Sähkönkulutus 1000 W 
 

 
  
 
 

 
 
 
  

Huomioi: Jatkuvien tuoteparannusten seurauksena fyysisessä tuotteessa olevat 
muotoilu- ja tuotespesifikaatiot voivat poiketa hieman käyttöoppaan kuvista.  
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TAKUU 
Uudella laitteellasi on 2 vuoden reklamaatio-oikeus valmistus- ja materiaalivirheille. Se on voimassa dokumentoidusta ostopäivästä 
alkaen. Takuu kattaa materiaalit, työpalkat ja ajon. Kääntyessänne huollon puoleen Teidän pitää ilmoittaa tuotteen nimi ja sarjanumero. 
Nämä tiedot ovat tyyppikilvessä. Kirjoittakaa ne valmiiksi tähän käyttöoppaaseen, niin ne ovat tarvittaessa helposti käsillä. Tiedot 
auttavat huoltoasentajaa löytämään helpommin oikeat varaosat. 
 
 
Takuu ei kata: 

• Vikoja ja vahinkoja, joiden syynä ei ole tuotanto- tai materiaalivirhe 
• Väärinkäytöksen yhteydessä – tähän kuuluu myös tuotteen puutteellinen puhdistus 
• Laitteen palo- ja/tai vesi- ja kosteusvaurioita 
• Jos tuotteen on korjannut joku muu kuin alan ammattilainen 
• Kuljetusvaurioita, kun tuotetta on kuljetettu ilman asianmukaista pakkausta 
• Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia 
• Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu 
• Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan 

 
Kuljetusvauriot 
Kuljetusvaurio, joka todetaan tuotteen myyjän toimituksessa asiakkaalle, on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Niissä 
tapauksissa, joissa asiakas on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta, ei toimittaja ota mitään vastuuta mahdollisesta kuljetusvauriosta. 
Kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun tavara on toimitettu. Muussa tapauksessa 
asiakkaan vaatimukset hylätään.  
 
Osto yrityskäyttöön 
Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä kotitaloudessa, vaan sitä käytetään yritystoimintaan tai sitä 
muistuttavaan tarkoitukseen (ravintola, kahvila, ruokala, jne.), tai laitetta käytetään vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa käyttäjiä 
on useita. Yrityskäyttöön tehdyille ostoille ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä laite on tarkoitettu yksinomaan tavalliseen 
kotitalouteen. 
 

HUOLTO 
Tarvitessasi huoltoa ja varaosia Suomessa, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta tuote on ostettu. 
 
Emme vastaa mahdollisista painovirheistä. 
 
Witt A/S Filial Finland • Puh. 093 157 9150 • Fax + 45 70 25 48 23 • info@witt.fi • www.witt.fi  
 
 
Valmistaja / jakelija ei vastaa tuote- ja / tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei ole noudatettu. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei 
noudateta. 

 
Valmistaja / jakelija ei vastaa tuote- ja / tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei ole noudatettu. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei 
noudateta. 
 
  

mailto:info@witt.fi
http://www.witt.fi/
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RESEPTIT 
 
 

 
Body Balance Blaster  
 

• 2 kourallista pinaattia 
• ½ kupillista vadelmia 
• 1 banaani 
• 6 mantelia 
• 3 ruokalusikallista raakakaakaota 

 
Täytä MAX-rajaan asti lähdevedellä.  
 
 
 
Young at Heart  
 

• 1 kourallinen lehtikaalia 
• ½ avokado (koverrettuna ja kuorittuna) 
• 2 keskikokoista aprikoosia 
• 1 kupillinen mustikoita 
• 4 saksanpähkinää - puolitettuina 
• 1 kiivi (kuorittuna) 

 
  
Täytä MAX-rajaan asti lähdevedellä. 
 
 
Strikingly Skinny 
 

• 3-4 pinaatinlehteä 
• 1 banaani 
• 1/8 kupillista kurpitsansiemeniä 
• 1 appelsiini (kuorittuna) 
• 1 sellerinvarsi 

 
Täytä MAX-rajaan asti lähdevedellä. 
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