
THANK YOU FOR CHOOSING 
THIS GREAT PRODUCT!

GIVE NUTRIBULLET A PLACE IN YOUR LIFE IN ORDER TO FEEL YOUNGER, HEALTHIER AND FULL OF ENERGY!

YOUR NUTRIBULLET SELECT PUTS YOU IN 
CONTROL WITH 3 SETTINGS + 5 VARIABLE SPEEDS

CAUTION: Friction from the rotating blade when 
extracting can cause ingredients to heat and generate 
internal pressure in the sealed vessel. If the vessel is 
warm to touch, allow to cool before carefully opening 
pointed away from your body.

POWER SETTINGS

PULSE
You control the power 
with the Pulse setting. 
Make the chunky 
salsas or creamy dips, 
and mince, chop and 
dice with ease.

Precise 60-second Blend 
setting for smoothie, 
shakes, and creamy 
soups - anything you 
want to give a silky 
smooth consistency. 

BLEND

Use the Crush setting fot 
rock-hard foods like ice, 
frozen fruits, nuts, 
cinnamon sticks, etc.

Use Variable Speeds for 
whipping foods by starting slow 
and increasing to high - for 
foods such as cream cheese, 
mayonnaise, sauces, etc.

CRUSH VARIABLE SPEEDS

Please read the safety & cleaning instructiones 
carefully before using your NutriBullet, and keep 
them + this instruction for future reference. We 
wish you a lot of enjoyment with your Select! 

HOW IT WORKS

1 Fill ingredients into the cup or Pitcher*. 
Do not exceed the MAX line. (Liquid is 
required!)  *Note: Add blade to pitcher 
before �lling!

2 Twist the Precision Extractor Blade
onto the Cup or Pitcher* and tighten by 
hand to make sure the vessel is sealed. 
With Cup in place, the G-button will blink 
GREEN 3 times to show that the unit is 
powered on and that a setting needs to 
be selected.

3 Press the vessel blade side-down onto 
the Power Base and turn  counter-clock-
wise to lock.

4 Turn the dial to select a setting. Note: 
After use of each setting,dial must be 
turned to “OFF” position to reset.

5 Press the G button to activate.**

PULSE – Turn the dial to 'Pulse' then press 
the center of the dial until you achieve the 
consistency you desire.

BLEND – Turn the dial to 'Blend' then 
press the button once. The hands-free 
blend cycle will start, run for 60 sec, then 
stop.

CRUSH – Turn the dial to 'Crush' then 
press the button once. The hands-free 
crush cycle will start, run through its 
60-second program, then stop.

Note: If you want an even thinner 
consistency for your smoothie, give the 
Crush setting a try!

VARIABLE SPEEDS – Start at number 1, 
then increase the variable speed as needed 
for your particular recipe.

PULSE – Zet de knop op 'pulse' en druk op 
de draaiknop totdat de consistentie naar 
wens is.

BLEND – Draai de knop naar 'blend', druk 
eenmaal op de knop en het blenden start 
voor 60 seconden en stopt automatisch.

CRUSH – Draai de knop naar 'crush', druk 
eenmaal op de knop en de maalcyclus van 
60 seconden wordt gestart en automatisch 
gestopt.

Opmerking: Probeer de Crush-stand eens 
om je smoothie nog dunner te maken!

VARIABELE SNELHEDEN – Begin bij stand 
1 en verhoog de snelheid afhankelijk van je 
recept.

DO NOT BLEND HOT LIQUIDS
NEVER BLEND FOR MORE THAN ONE MINUTE
DO NOT OPEN BEFORE THE BLADES STOP
DO NOT GO OVER THE MAX LINE WHEN FILLING 
THE CUP

NOTE

TIP We recommend replacing the extraction blade every 
six months or as needed for optimal performance!

Visit our website for downloads of manuals, recipe books, 
shopping accessories and/or warranty information etc. in 
Benelux and Nordics countries via www.nutriliving.shop or 
contact us via info@nutribulletbenelux.nl. 

Like & follow us @NutribulletNL

DOWNLOAD THE 
NUTRIBULLET APP
FOR RECIPES

GEFELICITEERD MET JE AANKOOP 
VAN DE NUTRIBULLET SELECT! 

GEEF NUTRIBULLET EEN PLEK IN JE LEVEN EN VOEL JE IEDERE DAG JONGER, GEZONDER EN VITALER!

MET DE NUTRIBULLET SELECT BESCHIKT U OVER 
3 STANDEN EN 5 VARIABELE SNELHEDEN

LET OP: Door het draaien van de messen kunnen 
ingrediënten warm worden en kan er druk ontstaan in 
de afgesloten beker. Als de beker warm aanvoelt, eerst 
laten afkoelen. Richt de opening van je af wanneer je de 
beker openmaakt.

STANDEN

PULSE
Met de Pulse-stand 
bepaal je de structuur 
en kan alles maken, 
van een grove salsa tot 
een romige dipsaus. 
Ook kan je snel en 
gemakkelijk snijden en 
snipperen.

Hiermee maak je in 60 
seconden de heerlijkste 
smoothies, shakes en 
romige soepen met een 
zijdezachte structuur.

BLEND

Hiermee kan je harde 
ingrediënten malen zoals 
ijs, bevroren fruit, noten, 
kaneelstokjes enzovoort.

Gebruik de variabele snelheden 
om ingrediënten te mengen, 
eerst langzaam en dan snel. 
Geschikt voor bijvoorbeeld 
roomkaas, mayonaise, sauzen 
enzovoort.

CRUSH VARIABLE SPEEDS

Lees de veiligheids- en reinigingsinstructies 
zorgvuldig door en volg onderstaande stappen elke 
keer wanneer je een heerlijke NutriBlast-smoothie 
maakt. Veel plezier met je NutriBullet!

KORTE HANDLEIDING

1 Doe de ingrediënten in de beker of 
schenkkan*. Vul niet hoger dan de MAX-lijn 
(voeg altijd vloeistof toe). *Let op: plaats eerst 
de messen als je de schenkbeker gebruikt!

2 Draai het deksel met het mes stevig op de 
beker/schenkbeker*. 

3 Zet de beker met de messen naar 
beneden in de basisunit en draai linksom 
om de beker vast te zetten. De 
draaiknop knippert 3 keer GROEN om 
aan te geven dat het apparaat aan staat 
en je een stand kunt kiezen.

4 Draai aan de knop om een stand te kiezen. 
Opmerking: zet na gebruik de knop altijd 
op 'OFF' om het apparaat te resetten.

5 Druk op de grote knop om de NutriBullet 
aan te zetten.**

BLEND GEEN HETE VLOEISTOFFEN
BLEND NOOIT LANGER DAN 1 MINUUT
OPEN DE BEKER NOOIT VOORDAT DE MESSEN 
STILSTAAN
VUL DE BEKER NIET HOGER DAN HET MAXIMUM

LET OP

TIP We adviseren om het messenblad elke zes maanden te 
vervangen of eerder wanneer dat nodig is, om een 
optimale werking te garanderen.

Ga naar onze website www.nutriliving.shop voor informatie, 
handleidingen, receptenboeken, garantie, veelgestelde 
vragen of het kopen van een NutriBullet en/of accessoires 
of mail naar info@nutribulletbenelux.nl.

Like & volg ons @NutribulletNL

DOWNLOAD 
NUTRIBULLET-APP 
VOOR RECEPTEN

** **


