GEBRUIKERSHANDLEIDING

VAN HARTE GEFELICITEERD MET JOUW AANKOOP!
WIJ HOPEN DAT JE VEEL PLEZIER EN RESULTATEN ZULT
HEBBEN VAN JOUW NUTRIBULLET BALANCE, DE EERSTE
BLENDER MET EEN INGEBOUWDE WEEGSCHAAL EN
BLUETOOTH VERBINDING DIE JE REAL-TIME INFORMEERT
OVER DE VOEDINGSWAARDES VAN JOUW NUTRIBLASTS!

BELANGRIJKE INFORMATIE & WAARSCHUWINGEN
LEES OM VEILIGHEIDSREDENEN ALLE INSTRUCTIES
ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK VAN JOUW NUTRIBULLET
BALANCE EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten de
elementaire veiligheidsinstructies worden gevolgd.
Let op! Om het risico van een elektrische schok te vermijden,
dompel je de basisunit, het netsnoer, de stekker en/of het
beker-op-basisunit aansluitdeel NOOIT in water of andere
vloeistoffen.
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LET OP: ALLEEN ORIGINELE NUTRIBULLET ACCESSOIRES
GEBRUIKEN. ANDERE ONDERDELEN MET INBEGRIP VAN
BEKERS DIE NIET DOOR DE FABRIKANT WORDEN VERKOCHT
OF AANBEVOLEN, KUNNEN BRAND, EEN ELEKTRISCHE
SCHOK OF LETSEL VEROORZAKEN EN TOT VERLIES VAN
GARANTIE LEIDEN.
• Trek niet aan het netsnoer, buig het niet en beschadig het
niet.
• Laat het netsnoer niet loshangen aan de zijkant van de
schakelaar of tafel.
• Het netsnoer mag niet in contact komen met hete
oppervlakken, inclusief kachels.
• Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig op
tekenen van schade en slijtage.
• Gebruik het apparaat nooit met een beschadigd netsnoer of
stekker.
• Gebruik de NutriBullit Balance niet met een adapter of
transformator. Het gebruik van adapters en transformators is
verboden en kan leiden tot verval van de garantie.
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• Gebruik van de Nutribullet in gebieden met verschillende
elektrische specificaties kan schade opleveren.
• Ontkoppel het apparaat van de stroom als het apparaat niet
wordt gebruikt.
• Voordat je het apparaat installeert / ontkoppelt / accessoires
toevoegt of schoonmaakt: zorg ervoor dat de basisunit niet
op het stroomnet is aangesloten.
• Als je NutriBullet Balance storingen vertoont, valt of op
andere wijze beschadigd is of raakt, stop dan direct het
gebruik en neem contact op met de klantenservice: info@
nutribulletbenelux.nl.
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het – om gevaar te
voorkomen – worden vervangen door de fabrikant of een
bevoegd persoon.
• Koppel het apparaat altijd los van de stroomtoevoer wanneer
het onbeheerd wordt achtergelaten, evenals vóór installatie,
demontage of reiniging.
• Schakel het apparaat uit en koppel het los van het
stopcontact voordat je accessoires verwisselt of met
bewegende delen werkt.
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• Contact met bewegende delen moet altijd worden vermeden.
• Houd je handen en keukengerei bij het hakken of mengen
weg van het messendeel om het risico op ernstig persoonlijk
letsel of schade aan apparatuur te verkleinen. Een schraper
kan worden gebruikt, maar alleen wanneer de blender niet
wordt gebruikt en niet op het netstroom is aangesloten.
WAARSCHUWING: OM OVERVERHITTING TE VOORKOMEN,
MAG DE MOTOR NOOIT LANGER DAN ÉÉN MINUUT
FUNCTIONEREN, VANWEGE HET RISICO OP PERMANENTE
BESCHADIGING. ALS DE MOTOR LANGER DAN 1 MINUUT
IN BEDRIJF BLIJFT, HAAL DE BASISUNIT DAN VAN DE
STROOMTOEVOER EN LAAT HET APPARAAT ÉÉN UUR
AFKOELEN ALVORENS HEM OPNIEUW TE GEBRUIKEN.
JOUW NUTRIBULLET HEEFT EEN THERMISCHE
OVERBELASTINGSSCHAKELAAR DIE HET APPARAAT BIJ
OVERVERHITTING AUTOMATISCH UITSCHAKELT. DE
BASISUNIT WORDT OPNIEUW GEACTIVEERD ALS DEZE IS
VERBONDEN MET EEN STOPCONTACT EN DE THERMISCHE
SCHAKELAAR IS AFGEKOELD.
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• Bevestig het messendeel, om risico op letsel te vermijden, op
de juiste manier op de beker. Het moet goed aansluiten
(controleer dit goed!) voordat je de beker met messendeel in
de basisunit klikt en laat blenden.
• Gebruik de NutriBullet Balance niet buitenshuis. Hij mag niet
worden blootgesteld aan veranderende weersomstandigheden,
zoals regen en sneeuw.
• DE MESSEN ZIJN SCHERP! WEES ZORGVULDIG MET HET

GEBRUIK VAN DE MESSEN. RAAK DE MESRANDEN NIET
AAN OM HET RISICO OP LETSEL TE VOORKOMEN!
• KOPPEL HET MESDEEL NOOIT IN DE BASISUNIT ZONDER
DAT JE EERST DE BEKER OP DE JUISTE WIJZE OP HET
MESDEEL HEBT BEVESTIGD.
• VOOR OPTIMALE PRESTATIES ADVISEREN WIJ JE OM
HET MESSENDEEL ELKE 6 MAANDEN TE VERVANGEN OF
ZOVEEL EERDER NAAR BEHOEFTE.
• CONTROLEER ALTIJD ALLE NUTRIBULLET BALANCE
ONDERDELEN OP SCHADE OF SLIJTAGE DIE HET
FUNCTIONEREN NEGATIEF KUNNEN BEÏNVLOEDEN.
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• VERWIJDER DE BEKER ALS JE BARSTEN, SCHADE OF BREUKEN

AAN HET PLASTIC OF AAN HET AANDRIJFMECHANISME
ZIET.

• Controleer de afdichtingen vóór elk gebruik om ervoor te

zorgen dat ze volledig op de dwarsbladbevestiging zijn
geplaatst.
• De NutriBullet Balance is niet geschikt voor de magnetron.
Plaats bekers, de basisunit of andere accessoires nooit in
de magnetron; zij kunnen hierdoor onherstelbaar worden
beschadigd.
• Meng GEEN koolzuurhoudende vloeistoffen en dranken in
de beker. De druk van vrijkomende gassen kan de beker en/
of messenhouder doen barsten en mogelijk letsel of schade
veroorzaken.
• Zorg ervoor dat de ingrediënten NOOIT de MAX-lijn
overschrijden om lekkage tijdens de bereiding te voorkomen.

GEBRUIK IN DE NUTRIBULLET BALANCE ALLEEN KOUDE
INGREDIËNTEN OF INGREDIËNTEN OP KAMERTEMPERATUUR.
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WARME INGREDIËNTEN BOUWEN EEN DRUK OP IN DE
BEKER EN DAT KAN LEIDEN TOT EEN ONGEWENSTE
VERSCHUIVING VAN DE BEKER IN DE BASISUNIT EN GEEFT
RISICO OP (THERMISCH) LETSEL OF SCHADE.

• Laat het gemengde nooit gedurende langere tijd in een
gesloten beker zitten. De suikers in groenten en fruit kunnen
vergisten, wat kan leiden tot drukopbouw, waardoor de
ingrediënten er bij het openen van de beker explosief uit kunnen

• Meng NOOIT warme dranken of ingrediënten in het
apparaat omdat de ingrediënten er met grote kracht uit
kunnen spatten.
• LET OP! Door wrijving van de roterende messen kunnen
de ingrediënten worden opgewarmd en dat kan leiden tot
drukopbouw in de gesloten beker. Als de beker te heet is
om aan te raken, laat hem dan afkoelen voordat je hem
voorzichtig opent waarbij je hem weghoudt van je lichaam.
• Laat het apparaat niet langer dan een minuut blenden. Als
er meer extractie nodig is, wacht dan 1 minuut en herhaal
het extractieproces tot drie keer met intervallen van 1 minuut
om het gewenste resultaat te bereiken. Zijn er meer dan
drie extracties van één minuut nodig, laat de basisunit dan
ongeveer 2-3 minuten afkoelen na de derde extractie
voordat je de volgende actie start.

• Gebruik de NutriBullet Balance nooit om ingrediënten te
mengen zonder toevoeging van vloeistof, omdat dit het
messenblad kan beschadigen.
• De roterende beweging van de messen vereist het gebruik
van vloeistoffen om NutriBlasts en andere voedzame
dranken te bereiden, niet om te worden gebruikt als
ijsbreker of om zonder vloeistof te gebruiken.
• Om een heerlijke, koude NutriBlast te maken, raden we
je aan bevroren fruit en gekoelde vloeistoffen te nemen.
Je kunt ook crushed ice toevoegen tot 25% van het totale
volume van je beker en dan bijvullen met water of een
andere vloeistof tot aan de MAX-lijn. Je mag nooit ijs of
andere harde ingrediënten zonder vloeistof blenden, omdat
dit de messen kan beschadigen. Controleer voor elk gebruik
of de messen in orde zijn.

spatten.
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• Om de motor te stoppen, draai je de beker om deze te
ontkoppelen, stop je met het uitoefenen van druk op de
beker-messenblad-combinatie en wacht je tot de motor
volledig tot stilstand is gekomen.
• Verwijder de beker-messenblad-combinatie nooit uit de
basisunit totdat de motor volledig is gestopt. Het eerder
verwijderen van de beker-messen-combinatie kan de
koppeling of de moter beschadigen.
• De Smart Nutrition-sensorTM heeft een fijn gekalibreerde
weegschaal. Als het apparaat valt of stoot kan het de
kalibratie verstoren zodat de weegschaal geen verbinding
meer kan maken danwel de plaatsing van de beker niet
meer kan detecteren. Neem in dit geval contact op met de
klantenservice.
WAARSCHUWING: VENTILATIE IS BELANGRIJK
Gebruik de NutriBullet Balance altijd op een vlakke ondergrond
en zorg voor vrije ruimte onder en rond de basisunit. De sleuven
en openingen aan de onderkant van de NutriBullet Balance
zijn bedoeld voor ventilatie om zo een goede werking van de
motor te garanderen en oververhitting te voorkomen.
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Om brand te voorkomen moeten de openingen van de
basisunit altijd vrij zijn van stof en pluisjes en mogen ze nooit
worden blootgesteld aan vloeistoffen zoals water noch aan
ontvlambare materialen zoals kranten, tafelkleden, servetten,
theedoeken en placemats.

WAARSCHUWING!
Heb je medicatie, in het bijzonder cholesterol verlagende
middelen, bloedverdunners, bloeddrukmedicatie, kalmeringsmiddelen of antidepressiva, gelieve dan je arts te raadplegen
over ingrediënten voordat je recepten voor NutriBlasts gaat
bereiden.
GELIEVE GEEN ZADEN EN PITTEN TE GEBRUIKEN VAN APPELS,
ABRIKOZEN, KERSEN, PRUIMEN EN PERZIKKEN OMDAT DEZE
IN ONS LICHAAM CHEMISCHE VERBINDINGEN TOT STAND
KUNNEN BRENGEN DIE ONGEZOND KUNNEN ZIJN.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIE ZORGVULDIG
ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS
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REINIGING VAN DE NUTRIBULLET BALANCE

DE NUTRIBULLET VOOR HET SCHOONMAKEN ALTIJD VAN
HET NETSTROOM LOSKOPPELEN!

INHOUDSOPGAVE

Met de hand wassen: messenblad en bekers (MOGEN
NIET IN DE VAATWASSER), direct na gebruik, dat voorkomt
vastkleven van deeltjes, met een mild afwasmiddel in lauw
water. Laten drogen of drogen met een theedoek. Alleen
bekers mogen in het bovenste deel van de vaatwasser op
een normaal programma.
• bij het schoonmaken van het messenblad de afdichtingring
niet verwijderen (kan de werking duurzaam verstoren en
lekkage veroorzaken).
Hardnekkig vuil in de beker? Vul de beker voor de helft met
warm (niet heet) water en een weinig afwasmiddel. Bevestig
de beker op het messenblad en klik in de basisunit, laat
20-30 seconden 'blenden' om het vuil los te weken,
Gebruik daarna indien nodig nog een afwasborstel.
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Smart Nutrition SensorTM en
weegschaal

REVOLUTIONAIR
BLENDEN!!
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Verbinden met Bluetooth

NutriBullet is nu nóg slimmer en biedt nieuwe mogelijkheden! NutriBullet
Balance is ontstaan na een zoektocht van technische innovatie naar ultiem
gebruiksgemak. De Bluetooth 4.0 Smart Nutrition Sensor-technologie verzendt
REAL-TIME voedingswaardegegevens naar je NutriBullet terwijl je een recept
maakt. Bekijk real-time de hoeveelheid koolhydraten, calorieën, eiwitten, suiker
en meer! Dit geeft je controle, je weet precies wat je aan het maken bent. Met
de NutriBullet Balance wordt niets aan het toeval overgelaten en je weet altijd
precies wat je binnenkrijgt aan voedingswaardes!
Laat recepten tot leven komen en stem ze af op jouw persoonlijke smaak. Vanaf
nu geen suikerhoudende lekkernijen meer die vermomd zijn als een gezonde
smoothie of eiwitshake. Met NutriBullet Balance stel je de smoothie die je voor
ogen hebt tot op een gram nauwkeurig samen, elke keer weer.

De NutriBullet Balance maakt gebruik van Bluetooth
Smart-technologie om verbinding te maken met de
Balance-app op je smartphone of tablet.

Om de Balance Blender op je apparaat aan te
sluiten:
1.

NIET VERBONDEN

Wij hopen dat je net zo zult genieten van dit nieuwste lid van de NutriBullet-familie
als wij. Ben je klaar om je gevoel van welzijn een boost te geven en afscheid te
nemen van receptenboeken, eetprogramma's en maatbekers? Met NutriBullet
BalanceTM is SMART gepersonaliseerde voeding binnen handbereik. Wat je zult
oogsten is een betere JIJ!

2. Open de NutriBullet Balance-app.
3. Sluit je NutriBullet Balance basisunit aan; het blauwe
lampje van de knop knippert driemaal en gaat uit.
4. De NutriBullet Balance maakt automatisch verbinding

VERBONDEN
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Zorg dat op je smart-phone de Bluetooth is ingeschakeld.

met de App en het blauwe lampje gaat branden. Zie het
volgende gedeelte als dit niet het geval is.
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Aan de slag
Gebruik met meerdere apparaten
Je NutriBullet Balance kan maar op één apparaat tegelijk worden
aangesloten. Als je problemen ondervindt bij het verbinden, zorg er dan
voor dat de Balance niet op een ander apparaat is aangesloten.
Als je Balance nog steeds is verbonden met een eerder gebruikt
apparaat, sluit de NutriBullet Balance-app die op dat apparaat wordt
uitgevoerd af. De Balance zal automatisch ontkoppelen.

Handmatig verbinden en
loskoppelen
Je kunt handmatig verbinding
maken of loskoppelen in de
Balance-app. Tik het Balancepictogram rechts van het zoekvak
aan om de lijst ‘Available blenders’
te openen.

* Ga naar www.makeitperfectly.com/compatibility voor compatibiliteit met
telefoon / tablet.
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Ontkoppel de NutriBullet
Balance
De app geeft een vinkje weer naast
de Balance Blender waarmee het
momenteel verbonden is.
Tik op de Balance blender in de
lijst om er verbinding mee te
maken of te ontkoppelen.
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Je kunt de NutriBullet Balance
loskoppelen van het apparaat
waarmee deze is verbonden
door de knop op de blender aan
te raken en vast te houden. Het
lampje gaat dan uit.
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Begin
met het
gebruik van
recepten
A
B
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A. Zorg ervoor dat je
NutriBullet Balance
met de App is
verbonden.

C. Bekijk de recepten
en maak een
keuze met
behulp van filters.
Selecteer
je recept.

C

B. Druk op het pictogram
en typ in de zoekbalk
de naam van het
recept of kies uit onze
receptcategorieën.
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MAX —

D. Klik op de knop
GO BLEND.
Verwijder alle items
wanneer daarom
wordt gevraagd.

E. Wordt erom gevraagd
plaats dan de beker
in de basisunit met
de opening aan de
bovenzijde.
OPMERKING: zorg
ervoor dat de Smart
Nutrition Sensor TM op
zijn plaats zit.

OPMERKING: zorg dat zich
niets op de Smart Nutrition
SensorTM bevindt.
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E
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F. Volg stapsgewijs
de instructies van
het recept.

OPMERKING: zorg er
ALTIJD voor dat de
ingrediënten niet boven
de MAX-lijn komen om
lekken te voorkomen.

G. Verwijder alle
onderdelen van de
basisunit en zorg
ervoor dat niets op de
Smart Nutrition Sensor
staat.
Als erom wordt
gevraagd koppel het
messendeel op de
beker. Draai de beker
om, plaats deze in de
basisunit, draai hem
vast naar rechts en de

G

blender zal starten.
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H. Wacht totdat de
timer stopt.

I. Duw de beker
voorzichtig in de
basisunit, draai
een slag naar
links om deze te
ontkoppelen van
de basisunit, keer
om en draai het
messendeel los.
GENIET!
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1

Voeg ingrediënten toe

aan de beker.

2 Voeg vloeistof naar

HANDMATIGE
BEDIENING
Je kunt de NutriBullet Balance
natuurlijk ook gebruiken zonder
de app! Dit noemen we de
handmatige bediening.
LET OP: je krijgt geen
voedingsinformatie bij
handmatige bediening.
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MAX —

keuze toe tot aan de
MAX-lijn.Vloeistof
toevoegen is verplicht!
Ingrediënten mogen
de MAX-lijn niet
overschrijden!
OPMERKING: de beker van de
NutriBullet Balance heeft ruimte
nodig om de ingrediënten volledig
te extraheren en te mengen. Het
overschrijden van de MAX-lijn kan
lekkage tot gevolg hebben.
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3 Draai het
messendeel op de
beker en draai het met
de hand zorgvuldig
aan en controleer of
het goed aansluit.

4 Plaats de beker met het messenblad
naar beneden in de basisunit in lijn met de
motoractiveringspunten. Druk de beker voorzichtig
omlaag, draai hem zachtjes rechtsom om op de
juiste plaats te vergrendelen. Blend niet langer
dan 1 minuut. Is er meer extractie nodig, wacht
dan 1 minuut en herhaal het extractieproces met
intervallen van 1 minuut tot maximaal drie keer om
het gewenste resultaat te bereiken. Als er meer
dan drie extractiemomenten van 1 minuut nodig
zijn, laat de basisunit dan 2-3 minuten afkoelen na
de derde extractie voordat je de volgende ronde
start.
OPMERKING: als het apparaat niet kan afkoelen dan
wordt een veiligheidsfunctie geactiveerd die het apparaat
uitschakelt en tijdelijk niet laat functioneren. Om deze
veiligheidsfunctie te resetten, koppel je het apparaat
eenvoudig gedurende 15 seconden los en sluit je het weer
aan op het lichtnet. Het apparaat zal dan zijn normale
functie hervatten.
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5

Om de NutriBullet Balance uit te

schakelen draai je de beker eenvoudigweg in
de tegenovergestelde richting (tegen de klok
in) om de activatorpunten los te koppelen en
druk je niet langer op de beker. Zodra het
blenden volledig is gestopt, verwijder je de
beker van de basisunit.

REINIGING VAN DE NUTRIBULLET
BALANCE EN WEEGSCHAAL
De basisunit zal niet echt vies worden, maar als je nalaat het messenblad
stevig op de beker te draaien, kunnen er vloeistoffen lekken en bovenin
de basisunit bij de motoractivatieknoppen terecht komen. Als dit gebeurt,
gebruik dan de volgende reinigingsinstructies:

VOORZICHTIGHEID GEBODEN:

1. Laat de motor niet langer dan 1 minuut per interval
functioneren en niet langer dan drie intervallen van 1
minuut zonder deze na de derde extractie 2-3 minuten te
laten afkoelen. Als de motor langer dan 1 minuut achtereen
wordt gebruikt, dan kan dit leiden tot permanente schade
aan de basisunit.
2. Wrijving van de roterende messen kan de ingrediënten
verwarmen en druk in de afgedichte beker geven. Als de
beker warm aanvoelt, laat deze dan even afkoelen voordat
je hem voorzichtig opent. Houd de beker bij het openen
van je lichaam af voor de veiligheid.
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Stap 1:

Het belangrijkste is om altijd de stekker uit het stopcontact te
halen voor het schoonmaken!

Stap 2:

Zorg ervoor dat het messenblad niet in de basisunit is
bevestigd.
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Stap 3:
Verwijder de Smart
Nutrition SensorTM
voorzichtig uit de
bovenzijde van de
basisunit.
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Stap 4:
Veeg de Smart
Nutrition SensorTM
voorzichtig schoon
met een vochtige
doek.
VOORZICHTIG: de Smart Nutrition
SensorTM heeft een fijn gekalibreerde
weegschaal. Als het apparaat valt of
stoot kan het de kalibratie verstoren.
Neem in dit geval contact op met de
klantenservice.
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Stap 5:
Veeg de onderkant
van de basisunit
schoon met een
vochtige doek.
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Stap 6:
Vervang de Smart
Nutrition SensorTM door
de pijl op de schijf uit te
lijnen met de pijl in de
bovenzijde van de
basisunit. Druk
voorzichtig naar
beneden totdat de schijf
waterpas staat.
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Voor meer informatie,
bezoek:
www.NutriBulletBalance.com Of
stuur een mail naar onze
klantenservice via
info@nutribulletbenelux.nl
www.nutribullet.nl | nutribullet.be
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De NutriBullet Balance biedt nu nieuwe mogelijkheden! NutriBullet Balance
is het resultaat van het streven naar uitmuntendheid. Het heeft de Bluetooth
4.0 Smart Nutrition Sensor-technologie die REAL-TIME voedingsinformatie
naar jouw smartphone verzendt terwijl je de heerlijkste recepten met je
NutriBullet bereidt. Koolhydraten, calorieën, eiwitten, suiker, etc. worden
direct zichtbaar! Dit geeft je betere controle! In tegenstelling tot andere
blenders, laat NutriBullet Balance niets aan het toeval over. Met NutriBullet
BalanceTM is SMART gepersonaliseerde voeding binnen handbereik.
Wat je zult oogsten is een betere JIJ!
Geïmporteerd door: Your Products B.V.
De Langkamp 4, 3961 MS Wijk bij Duurstede www.yourproducts.eu Productcode: YP20076, Made in China.
Voor contact: info@nutribulletbenelux.nl
Zie ook www.nutribullet.nl / www.nutribullet.be
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