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SEADME OSAD 

 
1. Pealmine kate 
2. Tigupress 
3. Pöörlev sõel 
4. Mahlaanum 
5. Masina mootorikorpus 

6. Mahuti viljaliha jaoks 
7. Mahuti mahla jaoks 
8. Puhastusharjake 
9. Lükkamistarvik 
 

 
  



 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED  

Lugege juhendit hoolikalt ja säilitage tulevikus lugemiseks.  
HOIATUS:kirjeldatud ohutusabinõud ja juhised käesolevas juhendis ei suuda käsitleda kõiki 
mõeldavaid ohusituatsioone. Kasutajal tuleb rakendada mõistlikkust, ettevaatlikkust ja hoolsust, mida 
on vaja selle elektriseadme käsitsemisel. Tootja ei kanna vastutust seadmega seotud kahjustuste eest, 
mis võivad tekkida selle transportimisel, ebaõigel kasutamisel, voolukõikumisel või seadme mistahes 
osa modifitseerimisel. Tule- või elektrilöögiohu vältimiseks tuleb elektriseadmeid kasutades täita 
mõningaid põhilisi, järgnevalt loetletud ohutusnõudeid: 

• Veenduge, et kasutuskoha elektrivõrgu toitepinge vastab seadme tüübisildil toodud 
andmetele ning et kasutusel olev pistikupesa on varustatud maandusega. 

• Ärge kasutage seadet, kui seadme voolujuhe on kahjustunud.  

• Mistahes parandustöid, sh juhtme vahetust tohivad teostada vaid tootja poolt volitatud 
remondiettevõtte spetsialistid.  

• Seadme korpust ei tohi lahti võtta – elektrilöögi oht. 

• Kaitske seadet otsese päikesekiirguse eest, samuti kokkupuutumise eest vee või vedelikega. 

• Ärge kasutage seadet õues, niiskes keskkonnas ning ärge puudutage seadme juhet ega 
seadet ennast märgade kätega. Elektrilöögi oht!  

• Mootorikorpust, pistikut, juhet ei tohi märjaks teha ega vette / vedelikesse kasta.  

• Kaitske mootorikorpust vedelike tungimise eest sellesse.  

• Töötades seadmega tuleb olla eriti ettevaatlik, kui ligiduses viibib lapsi.  

• Seadet ei tohi jätta töötama ilma järelvalveta. Seadme osad on teravad - käsitsege teravaid 
osi ettevaatusega.  

• Soovitatav on seadet mitte jätta vooluvõrku ühendatuna järelvalveta.  

• Enne seadme puhastamist või koost lahti võtmist eemaldage seadme pistik vooluvõrgust. 

• Ärge tirige juhtmest, kui eemaldate seadet vooluvõrgust. Võtke kinni pistikust.  

• Seadet ei tohi paigutada kuumuskiirguse kätte (ahju, küttekeha ligidusse).  

• Kaitske seadet otsese päikesepaiste eest. Seadet ei tohi töötamise ajaks kinni katta.  

• Ärge kasutage seadet tuleohtlike materjalide ligiduses.  

• Ärge kunagi kasutage toiduainete lükkamiseks mahlapressi kolusse oma sõrmi, köögiriistu või 
muid tarvikuid peale seadmega kaasasoleva lükkamistarviku! Sõrmi ega kõrvalisi esemeid ei 
või söötekolusse panna. 

• Kaant ei tohi eemaldada enne, kui mahlapress on lõpetanud pöörlemise.  

• Ärge puudutage seadme liikuvaid osi.  

• Ärge kasutage seadet, kui selle pöördsõel on kahjustunud.  

• Kasutage seadet ainult kindlal tasasel aluspinnal, asetatuna püsti.  

• Kaitske voolujuhet kuumade pindadega kokkupuutumise ja mehaaniliste vigastuste eest. 

• Kasutage seadmes vaid seadme enda osi ja neid osi, mida seadmega kasutamiseks tootja 
poolt on soovitatud. Vastasel juhul tühistub garantii.  

• Kasutage seadet ainult vastavalt juhendis osundatud eesmärgile.  

• Kasutage seadet ainult koduses majapidamises.  

• Tootja pole vastutav seadme ega selle lisaosade ebaõigest kasutamisest tuleneda võivate 
kahjude eest.  

• Lastel ei tohi lubada seadet kasutada. Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest. 

• Seadet võivad kasutada isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on 
puudulikud – vaid juhul, kui neid isikuid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise 
kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

• Ärge lubage kellelgi seadmega mängida.  

• Seadet ei tohi kasta vette ega vedelikesse!  
  



 

 

SEADME KASUTAMINE  
Enne esimest kasutuskorda või peale pikaajalist säilitamist tuleb pesta ära seadme kõik osad, mis 
toiduainetega kokku puutuvad.  
 
SEADME OSADE KOKKUPANEK  
Asetage mootorikorpus tasasele kindlale aluspinnale, kinnitage iminappadega pinnale. Sisestage 
tigupress pöördsõela sisse ning keerake surudes, kuni kinnitub klõpsatusega.  Joondage pöörleva 
sõela küljel olev punane täpp mahlaanumal oleva punase täpiga ja sisestage sõel anumasse, kuni 
osad omavahel klõpsatades kinnituvad. Veenduge, et silikoonist tihend oleks korralikult paigas.  
Asetage kokku pandud ülaosa mahlapressi mootorikorpusele ja keerake nii, et noolemärgistused 
ülemisel ja alumisel osal oleks täpselt kohakuti. Pange mahlaanumale kaas peale ja keerake see 

päripäeva kinni, kuni kaanel asuv märgistus on täpselt kohakuti punase täpiga mahlaanumal. 
Keerake kogu kokkupandud ülaosa päripäeva. Omavahel kohakuti asetsevad nooled näitavad, et osad 
on õigesti kokku pandud. Asetage oma kohtadele mahutid mahla ja viljaliha jaoks.  
 
PUU- JA KÖÖGIVILJADE ETTEVALMISTAMINE MAHLA PRESSIMISEKS 
Peske puu- ja köögivilju enne toiduks tarvitamist alati sooja voolava vee all. Õhukest koort ega 
seemneid ei ole enne mahlapressimist otseselt vaja eemaldada. Kui vilja koor on väga paks, näiteks 
nagu apelsinidel või sidrunitel, tuleb vili koorida. On oluline eemaldada kogu tsitruste koor, sest see 
võib anda mahlale kibeda maitse. Eemaldage ka suured kivid (ploomid, aprikoosid), et vältida sõela 
kahjustumist. Suured viljad tuleks tükeldada, et need mahuks läbi söötekolu avause.  
 
MAHLA PRESSIMINE  
Enne, kui ühendate seadme vooluvõrku, veenduge, et lüliti oleks väljalülitatud asendis. Seadme saab 
sisse lülitada, seades lüliti vastavasse asendisse ON (pöörlemine ühtpidi) või R (pöörlemine 
vastupidises suunas) - vaadake allolevaid pilte.  
 

 

0 (välja lülitatud)  ON (pöörlemine 
edaspidi)  

R (pöörlemine vastupidises 
suunas)  

 

Edaspidisuunas pöörlemist kasutatakse mahla pressimiseks, tagurpidikäiku kasutatakse juhul, kui vili 

jääb mahlapressis kinni. Oodake enne tagurpidikäigu sisselülitamist seni, kuni mahlapress on 

pöörlemise täiesti lõpetanud.  

Pange soovitud viljad sobivate tükkidena järjest söötekolusse ja lükake neid lükkamistarviku abil 

allapoole. Ärge kunagi kasutage lükkamiseks sõrmi või köögiriistu ega muid võõrkehi.  

Pikad tükid, näiteks nagu porgand – tuleb asetada kolusse peen ots eespool.  

Surudes ärge rakendage ülemäärast jõudu. Kui liigselt suruda, ei saa viljadest maksimaalselt mahla 

kätte, samuti võib seade saada kahjustusi.  

Enne lükkamistarviku eemaldamist ja uute viljade sisestamist pange masin seisma, et mahl välja ei 

pritsiks. Hoolitsege selle eest, et viljaliha mahuti ja mahlamahuti ei hakkaks üle ääre ajama.  

ALATI enne kaane eemaldamist JÄTKE MAHLAPRESS SEISMA, seadistades lüliti asendisse 0. 

Tähelepanu: ärge laske seadmel töötada kauem kui 2 minutit. Pärast 2 minuti pikkust töötamist 



 

 

tuleks seadmel lasta 5 minutit jahtuda enne järgmist käivitamist. Ärge kasutage seadet kauem kui 30 

minutit ühe kasutuskorraga. 

 
NÕUANDED JA SOOVITUSED  
Kui viljaliha mahutisse asetada enne mahlapressimist kilekott, siis saate viljaliha mahutit palju 
hõlpsamini puhastada, tõstes kilekoti koos viljalihaga mahutist välja.  
Kasutage alati värskeid puu- ja köögivilju, sest need sisaldavad rohkem mahla. Mahlapressimiseks 
sobivad puu- ja köögiviljad on näiteks ananass, õunad, kurk, seller, porgand, melon, tomatid ja 
enamik tsitrusi.  
Proovides eri retsepte, leiate kindlasti oma lemmikmaitsed. Kiulised puu- ja köögiviljad tugeva 
viljalihaga, nagu mango, banaan, papaia ja avokaado ei ole mahlapressimiseks sobivad, sest 
püreestuvad kergesti ja mahla asemel on tulemuseks mehu. 
Mahl tuleks kohe peale pressimist ära tarvitada, kuna õhk oksüdeerib mahla kiirelt ning mahl 
halveneb nii toiteväärtuse kui ka maitseomaduste poolest. Värske õunamahl näiteks kipub kiirelt 
pruuniks minema. Värvimuutuse vältimiseks serveerige mahl kohe ja lisage mõned tilgad 
sidrunimahla.  
Viljaliha, mis mahla pressimisel kõrvalsaadusena tekib, saab kasutada pirukatäidistes, lasanjes, 
muffinites ja muudes toitudes.  
 

Vitamiinide ja mineraalainete sisaldumine puu- ja köögiviljades. 

Puu- ja köögiviljad  Vitamiinid  Mineraalained  

Spargel  A,B1, C, foolhape  Kaalium, koliin  

Peet  A,C, klorofüll, B6  Kaltsium, kaalium, koliin ja raud  

Porgand  A, C, karoteen  Kaalium, kaltsium, fosfor  

Sellerijuur  Orgaanilised leelismineraalid (tasakaalustavad vere pH)  

Kurk  Hea diureetik  Kaalium  

Fenkol  Leeliselised elemendid, kaltsium, magneesium  

Pastinaak  A, C, klorofüll  Kaltsium  

Redised  C  Koliin, fosfor, kaalium  

Paprika  A, C  Kaalium  

Tomat  C  Kaltsium  

Õun  A, B1, B2, B6, biotiin, 
foolhape, pantoteenhape  

Koliin, vask, raud, magneesium, mangaan, 
fosfor, kaalium, räni, naatrium, väävel  

Kirss  A, C, B1, B2, foolhape, 
niatsiin  

Kaltsium, koobalt, raud, magneesium, fosfor, 
kaalium, kõrge leeliselisus  

Viinamari  A, B1, B2, C, niatsiin  Kaltsium, vask, raud, magneesium, mangaan, 
fosfor  

Greipfruut  Vitamiinikompleks B, C, 
E, K, biotiin, inositool  

Kaltsium, fosfor, kaalium  

Sidrun ja laim  C ja sidrunhape  Väga tugev antioksüdant  

Melon  A, vitamiinikompleks B, C  Kõrge ensüümisisaldus  

Apelsin  A,vitamiinikompleks B, C, 
biotiin, foolhape, niatsiin  

Kaltsium, koliin, vask, fluor, raud, mangaan, 
magneerium, fosfor, kaalium, räni ja tsink  

Virsik  A, B1, B2, C, niatsiin  Kaltsium, raud, fosfor, kaalium  

Ananass  C  Koliin, kaalium. Kõrge ensüümisisaldus 

Maasikas  C  Kaltsium, fosfor, kaalium  

Arbuus  A  Klorofüll, ensüümid, antioksüdandid  

 

  



 

 

HOOLDUS JA PUHASTAMINE  
PUHASTAMINE  
Enne puhastamist tuleb seade eemaldada vooluvõrgust ja lasta jahtuda. Võtke seadme osad koost 
lahti vastupidises järjestuses sellele, mida kirjeldati kokkupanemist käsitlevas osas. Puhastage 
mootorikorpust kergelt niisutatud lapiga, kasutades vajadusel väheke nõudepesuainet. Kunagi ei tohi 
seadme mootorikorpust ega juhet-pistikut vette ega vedelikesse kasta. Peske eemaldatavad osad 
tavalise nõudepesuainega ja loputage hoolsalt. Ärge kasutage puhastamiseks mingit kanget ega 
söövitavat ainet, samuti mitte karedaid küürimisvahendeid. Karedad ja teravad puhastusvahendid 
võivad seadme pinda kahjustada.  
Enne kokkupanekut tuleb kõik osad hoolikalt kuivatada.  
 
SÄILITAMINE  
Veenduge, et seade on puhastatud ja kuiv enne, kui seadme säilitamiseks ära panete. Säilitage seadet 
kuivas kohas laste käeulatusest kaugemal.  
 
TEHNILINE TEAVE  
Viljaliha mahuti 800 ml  
Mahlamahuti 800 ml  
Nominaalpinge: 220 - 240 V~ 50/60 Hz  
Nominaalvõimsus: 150 W  
 
GARANTII  
Järgnevatel tingimustel garantii tühistub:  
Ebaõige või hooletu kasutamine, ohutusjuhiste eiramine, jõu kasutamine seadme käsitsemisel / 
kokkupanekul / lahtivõtmisel, mistahes volitamata isikute poolne remont seadmele või seadme 
mootorikorpuse avamine nende poolt. Kasutamisel kuluvad osad ei ole garantiiga kaetud.  
 
PAKENDI KÄITLEMINE  
Paberist ja papist pakendiosad tuleb käitlemiseks panna paberikonteinerisse. Pakkekiled, plastikust 

pakendiosad sobivad pakendikonteineritesse. 

 

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMINE KASUTUSAJA LÕPPEDES 

Juuresolev sümbol seadmel või selle pakendil tähendab, et seadet ei tohi ära visata 

olmejäätmetena. Toimetage seade kindlaksmääratud kogumispunkti 

jäätmekäitlusettevõtteis. Toote nõuetekohase toimetamisega käitlusele aitate kaasa 

keskkonna säästmisele ja inimtervise kaitsmisele. Käitlemine aitab säästa 

loodusvarasid. Rohkem teavet seadme käitlemisest saab kohalikelt omavalitsustelt, 

jäätmekäitlusettevõtteilt või seadme müünud ettevõttelt. 

 

Seade on vastavuses EL reeglite ja määrustega elektrilisest ühilduvusest ja 

elektriohutusest. 

 

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis ja toote parameetrites. 

  



 

 

GARANTII JA HOOLDUS  
• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 

eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 
 


