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Aeglane mahlapress 

eta 1032 
KASUTUSJUHEND 

Vital Press 

Hea klient, täname meie toote ostmise eest. Tutvuge enne kasutamist hoolikalt 

kasutusjuhendiga ning säilitage see edaspidiseks kasutamiseks, samuti säilitage ka 

ostutšekk ja võimalusel ka pakend. 

I. OHUTUSJUHISED 

– Tutvuge seadmega kaasas oleva kasutusjuhisega ja andke see seadme järgmisele 

kasutajale üle. 

– Kontrollige, kas tüübisildil olevad andmed vastavad vooluvõrgu parameetritele. 

– Ärge ühendage toitejuhtme pistiku pistikupessa märgade kätega ega hoidke lahti 

ühendamisel kinni toitejuhtmest! 

– Lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seadet ja toitejuhet 
kohas, kus need ei ole lastele kättesaadavad. Seadet ei tohi 
kasutada: 
piiratud füüsilise või vaimse võimekusega või kogemusteta ja 
vajalike teadmisteta isikud ainult siis, kui neid pidevalt jälgitakse 
või neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ning neid on 
teavitatud võimalikest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega 
mängida. 

– Seadme puhastamisel või hooldamisel tuleb enne liikuvate osade 
paigaldamist või eemaldamist seade vooluvõrgust lahti ühendada, 
tõmmates toitejuhtme pistikupesast välja! 

– Kui seadme toitejuhe on kahjustatud, võib juhet asendada 
tootja, hooldustehnik või 
kvalifitseeritud isik - see välistab ohtliku olukorra tekkimise. 

– Ärge kunagi kasutage seadet, kui toitejuhe või toitepistik on 
kahjustatud, kui see ei tööta korralikult või kui seade on maha 
kukkunud, on kahjustatud või kui see on kukkunud vette. Sellisel 
juhul viige seade volitatud hooldusfirmasse, et kontrollida selle 
kasutamise ohutust ja korrektset toimimist. 

– Ühendage seade alati vooluvõrgust lahti siis, kui jätate selle ilma 
järelevalveta. 

– Ärge jätke seadet ilma järelevalveta tööle ja jälgige seda kogu 
kasutusaja jooksul. 

– ETTEVAATUST: Ärge kasutage seadme käivitamiseks 
programmeeritavat lülitit, taimerit või mõnda teist seadet, mis 
lülitab seadme automaatselt sisse - kui seade ei ole korralikult 
kaetud või paigaldatud, võib tekkida tulekahjuoht. 

– Pärast töö lõpetamist ja enne puhastamist lülitage seade alati välja ja ühendage see 

vooluvõrgust lahti. 
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– Seadme kasutamise ajal vältige lemmikloomade, taimede või putukate kokkupuutumist 
sellega. 

– Toode on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises või sarnastes kohtades 

(kauplustes, kontorites, väiksematel objektidel, hotellides, motellides ning 

ruumides, mis pakuvad majutust koos hommikusöögiga). Seade ei ole mõeldud 

kasutamiseks äritegevuses! 

– Ärge kunagi kastke ajamit vette ja ärge peske seda voolava vee all! 

– Kasutage seadet ainult tööasendis sellistes kohtades, kus seda ei saa ümber lükata, ja 

piisavalt kaugel soojusallikatest (nt puupliidid, elektri-/ gaasipliidid, küpsetusahjud 

jne) ja märgadest pindadest (köögivalamud, pesukausid jne.). 

– Seade ei ole mõeldud välistingimustes kasutamiseks. 

– Seadet ei tohi kasutada niiskes või märjas keskkonnas ja tule- või 

plahvatusohtlikus keskkonnas (ruumides, kus hoitakse kemikaale, kütust, õli, 

gaase, värve ja teisi tuleohtlikke või lenduvaid aineid). 

– Veenduge, et juuksed ja lahtised riideesemed ei satuks lisaseadmetesse ega 

pöörleva ajami lähedusse, et vältida nende sattumist pöörleva ajami sisse. 

– Ärge kasutage mahlapressi siis, kui sõel on kahjustatud, sellel on nähtavaid pragusid 

või kulumisjälgi või kui sõel on rebenenud. 

– Katte korrektne seadmele asetamine vabastab lukustuse ning seadme saab sisse 

lülitada. 

– Seadme esmakordsel kasutamisel võib seade lühiajaliselt eritada kerget suitsu - see 

ei ole tehniline rike. 

– Ärge kasutage seadet, sest pöörlev sõel on kahjustatud, kui sellel on nähtavaid 

pragusid või kulumisjälgi või kui sõel on rebenenud. 

– Seadme pinda ei tohi mitte mingil moel muuta (nt kasutades isekleepuvat 

paberit, kilet jne). 

– Ärge puudutage seadme lülitit märgade kätega. 

– Ärge kunagi eemaldage ülemist katet enne, kui pöörlev sõel täielikult peatub. 

– Kasutage seadet ainult sellist tüüpi seadmetele mõeldud lisatarvikutega. Teiste 

lisaseadmete kasutamine võib olla kasutajale ohtlik. 

– Kaane korrektne seadmele asetamine vabastab lukustuse ning seadme saab sisse 

lülitada. 

– Ärge ületage seadme maksimaalset pidevat tööaega. 

– Enne kasutamist eemaldage kõik toidupakendid (nt paber, kotid jne). 

– Ärge sisestage tarvikuid korpuse avadesse. 

– Ärge kunagi pange sõrmi söötmisavasse ega kasutage söötmiseks kahvlit, 

nuga, spaatlit, lusikat jne . Kasutage selleks kaasasolevat lükkurit. 

– Enne vooluvõrku ühendamist kontrollige alati, kas seade on välja lülitatud. 

– Ärge kunagi kasutage seadet, kui viljaliha konteiner pole korralikult paigaldatud. 

– Ärge töödelge külmutatud toitu. 

– Kui viljaliha hakkab liigselt kuhjuma, nt sõelale, lülitage seade välja ja puhastage 

konteinerit. 

– Ärge täitke konteinerit vee või teiste vedelikega maksimumtasemeni. Kasutamise 

ajal võib vedelik üle voolata ja seadme sisse sattuda. 

– Enne kaane eemaldamist laske pöörlevatel osadel täielikult seiskuda. 

– Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhtme korrasolekut. 

– Kui teil tekib vajadus pikendusjuhtme kasutamiseks, peab see olema terve ning 

vastama kehtivatele standarditele. 

– Toote elutsükli pikendamiseks ärge kerige toitejuhet ümber seadme. 
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– Toitejuhet ei tohi hoida teravate või kuumade esemete ning lahtise tule läheduses, 

kohtades kus see võib vette sattuda või painduda üle teravate servade. Ärge kunagi 

asetage seadet kuumale pinnale ning ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või 

tööpinna serva. Toitejuhtme löömine, sikutamine või sellesse takerdumine nt laste 

poolt võib põhjustada seadme kaldumist või ümberminekut ning põhjustada tõsiseid 

vigastusi! 

– Kui teil tekib vajadus pikendusjuhtme kasutamiseks, peab see olema terve ning 

vastama kehtivatele standarditele. 

– Seadet võib kasutada ainult otstarbekohaselt ja vastavalt nendele juhistele. Ärge 

kasutage seadet teistel eesmärkidel. 

– HOIATUS: Seadme vale kasutamise korral (kasutusjuhendi eiramisel) võib tekkida 

vigastuste oht. 

– Pakendil või tootel asuvate teistes keeltes tekstide ja piltide tõlked leiate selle juhendi 

lõpust. 

– Tootja ei võta endale vastutust seadme väärast kasutamisest põhjustatud kahjude või 

vigastuste eest (nt toiduainete riknemine, vigastused, tulekahju jne) ning garantii ei 

kehti juhul, kui eelpool toodud ohutusjuhiseid ei täideta. 

 

II. SEADME FUNKTSIOONID (Joonis 1) 

A – käitamisseade 
A1 – juhtpaneel (sisse/välja/tagasikäik/Quick Clean) A2 – toitejuhe 

B – mahla valmistamise konteiner 
B1 – söötmisavad B5 – tigu 

B2 – kaas    B6 – sõel (2 tk) 
B3 – lükkur B7 – pöörlev spaatel 

B4 – mahlavalmistaja korpus B8 – viljaliha ava               
(see aktiveerib ja deaktiveerib turvaluku)  B9 - mahlatila 

        C – mahlakonteiner         D – viljaliha konteiner 
E – puhastushari 

Juhtpaneel 

See on puutetundlik juhtpaneel. Seetõttu ei ole kuvatavate sümbolite puudutamisel vaja 
survet avaldada. Pärast seadme õiget kokkupanekut ja vooluvõrku ühendamist süttib 
STATUS indikaator ja STOP nupp ja kostab signaal (1 piiks). 

 
START nupp: seade on sisse lülitatud. STOP nupp: seade on välja lülitatud. 

 
 

REVERSE (tagasikäigu) nupp: Selle nupu vajutamine ja all hoidmine paneb 
seadme tööle (spiraalsöötja hakkab pöörlema vastupidises 
suunas); nupu vabastamine lülitab seadme välja. 

STATUS indikaator 
– Vilgub punasena - komponendid on kinnitamata või valesti kokku pandud. 
– Pidev roheline tuli - komponendid on õigesti kokku pandud ja kinnitatud. 

Kui seade ei tööta, ja STOP nupu taustvalgus ja STATUS indikaator vilguvad (punasena), 
ei ole kaas B4 paigaldatud ja korralikult kinnitatud. 
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Palun kontrollige, kas kaas on paigaldatud ja kinnitatud. 
 

Ohutuslukk 
– See takistab seadme käivitamist, kui kaas B4 ei ole ajamile A korralikult paigaldatud. 

– See lülitab seadme välja, kui kaas tuleb kinnitusest lahti. 
 

Piiksuv heli aktiveerub, kui: 
– ühendate toitejuhtme pistiku vooluvõrguga (üks piiks), 
– kui vajutate mõnda nuppu (üks piiks), 

 
III. ETTEVALMISTUSED JA KASUTAMINE 

Eemaldage kõik pakkematerjalid ning eemaldage lisatarvikud. Eemaldage seadmest kõik 

kiled, kleebised või paberid. Peske kõiki toiduga kokku puutuvaid osi seebiga kuumas vees, 

loputage neid põhjalikult puhta veega ja pühkige enne esmakordset kasutamist kuivaks. 

Koostamine 

Paigaldage kummikork mahla valmistamise konteineri B põhjas olevasse avasse (pilt 2). 

Paigaldage mahlapressi B tihend, kui see on varem eemaldatud. Pange sõel B6 ja spiraal B5 

pöörlevasse spaatlisse B7 . Sisestage kokkupandud osad mahla valmistamise konteinerisse. 

B . Sümbolid ▲ pöörleval spaatlil B7 ja mahla valmistamise konteineril B peavad olema 
kohakuti (pilt 2). Pöörake sellele toimingule erilist tähelepanu. Seejärel paigaldage 

korpus B4 (sümbolid  korpusel B4 ja mahla valmistamise konteineril B peavad olema 

kohakuti). Pöörake B4 korpust sümboli  suunas. Pöörake sellele toimingule erilist 
tähelepanu. Seejärel pange mahla valmistamise konteiner kokku ja fikseerige korpus B 
koos kõikide jõuseadme sisestatud osadega käitamisseadme A külge (pilt 3). Asetage 
viljaliha konteiner D viljaliha ava B8 alla ja mahlakonteiner C 

mahla ava alla B9 (pilt 4). Lahti võtmiseks tehke toiminguid vastupidi. Mahlapressi kaane 

eemaldamisel ärge unustage seda keerata sümboli  poole. 

Toidu ette valmistamine 

– Ärge tükeldage külmutatud puu- ja köögivilju. Laske nendel enne töötlemist sulada. 

– Seade on ette nähtud peaaegu kõikide puu- ja köögiviljade töötlemiseks (vt I. 

OHUTUSTEATIS ) .. 

– Kasutage alati värskeid ja küpseid puu- ja köögivilju, mis annavad teile rohkem mahla. 

Üleküpsenud puu- ja köögiviljade kasutamisel on mahla valmistamine raskem ja vähem 

tervislikum. 

– Eemaldage varred ja pealsed. 

– Sõstramahla pressimisel on parem need jätta kobarasse. 

– Peske puu- või köögivilju põhjalikult. 

– Tükeldage suuremaid toiduaineid. 

– Eemaldage kivid (nt ploomidel, aprikoosidel, kirssidel jne) 

– Eemaldage paks koor (nt melonid, ananassid, kurgid, kartulid, peedid, sellerid jms). 

– Koorige tsitrusviljad (nt apelsinid, laimid) ja eemaldage valge viljaliha ja seemned; 

muidu võib mahl kibedaks muutuda. 

– Õhukese koorega toiduaineid ei pea koorima (nt õunad, pirnid, porgandid, redised, 
petersell). 

– Kõvade puuviljade (nt porgand, kurk ja õun) jaoks kasutage peenema silmaga sõela. 

Kasutage pehmete puuviljade (nt arbuus, apelsinid, tomatid jne) jaoks jämedama 

silmaga sõela. 
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Seadme kasutamine 

Asetage kokkupandud mahlapress kindlale, tasasele ja kuivale pinnale (vt I. 

OHUTUSJUHISED). Seadme avad tagavad õhuvoolu ventilatsiooni ajal ning neid ei tohi 

mingil viisil katta ega blokeerida. Samuti ei tohi seadme jalgu eemaldada. Veenduge, et 

toitejuhe ei ole kahjustatud ja et seda ei ole juhitud üle teravate servade või kuumade 

pindade. Pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav, et oleks võimalik seade ohu korral 

kohe vooluvõrgust lahti ühendada. Ühendage toitejuhtme pistik A2 vooluvõrguga. Lülitage 

seade START nupu abil sisse. Pange ette valmistatud toiduained söötmisavasse B1 ja 

vajutage neid kergelt lükkuriga B3 (pilt 5). Ärge suruge lükkkurit liiga tugevalt, see võib 

mõjutada mahla kvaliteeti või isegi põhjustada seadme seiskumise. Kui olete seadme 

kasutamise lõpetanud, vajutage nuppu STOP , lülitage seade välja ja eemaldage seade 

vooluvõrgust, tõmmates toitejuhtme pistiku pistikupesast välja. Enne mahuti eemaldamist 

mahlatila alt paigaldage mahlatila kork. See hoiab ära mahla tilkumise köögi 

töötasapinnale. 

Märkused i 
– Ärge ajage mahlapressi funktsiooni segamini tsentrifugaalpressiga. 

– Valige töötlemiseks toidukogus, mis ei ületa konteineri joonega märgitud 

maksimaalset lubatud sisu. 

– Soovitame aeg-ajalt töö peatada ja sõelale kogunenud viljaliha eemaldada (vt I. 
OHUTUSABINÕUD). 

– Kulub veidi aega, enne kui viljaliha hakkab avast väljuma – see on normaalne. 

– Valmistamise aeg sõltub kasutatavate toiduainete kogusest, tüübist ja kvaliteedist, 
tavaliselt kulub selleks mõnikümmend sekundit. 

– Maksimaalne pidev tööaeg on 20 minutit, seejärel jätke seade puhkama ja jahtuma u 5 
minutiks. Kui pressite mahla kõvadest toiduainetest, ärge kasutage seadet kauem kui 
90 sekundit ja laske seejärel täielikult jahtuda. 

– Mahlapressi pandud puu- ja köögiviljade maksimaalne kaal ei tohi ületada 500 g iga 
tööminuti kohta. Kui tigu jääb puu- või köögiviljadega kinni või ummistub, hoidke 
nuppu „REVERSE“ 2-3 sekundit all. Kui probleem ei lahene, võtke seade lahti, 
puhastage ja pange uuesti kokku. 

– Ärge ühendage masina töötamise ajal viljaliha väljalaskesahtlit ega mahlatila. 

– Kui teil on töötamise ajal vaja viljaliha konteinerit D tühjendada, lülitage seade 
kõigepealt välja. Asetage konteiner pärast tühjendamist korralikult tagasi. 

– Ummistumine tekib siis, kui söötmiskanal on liiga täis või on toit liiga tihedalt kokku 
surutud. 

– Kui seade jääb kinni, lülitage see kohe välja ja puhastage seadet. 

Näpunäiteid kasutamiseks 

– Võimalikult paljude vitamiinde säilitamiseks tarbige mahl võimalikult kiiresti ära. 

– Kui peate mahla mitu tundi hoidma, pange see külmkappi. Mahl püsib kauem värske, 

kui lisate paar tilka sidrunimahla. 

– Lahjendage lastele mahla sama suure koguse veega. 

– Kui peate mahla mitu tundi hoidma, pange see külmkappi. Mahl püsib kauem värske, 

kui lisate paar tilka sidrunimahla. 

– Viljaliha saate kasutada köögis muul otstarbel (nt suppide, kastmete jms jaoks). 

– Kasutage värskeid puu- või köögivilju, sest värsked puu- või köögiviljad sisaldavad 

rohkem mahla. 

– Puuviljadelt ei ole vaja eemaldada õrna koort ega õhukest koort, eelnevalt tuleb 

eemaldada ainult paks koor (nt apelsin  ja mandariin, ananass ja toores peet). 
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– Mahla valmistamisel sõltub mahla paksus õunasordist. Mida rohkem mahla õun 

sisaldab, seda lahjem on mahl. Palun valige õunasort vastavalt oma eelistustele. 

Õunamahl muutub väga kiiresti kollaseks ja mõne tilga sidrunimahla lisamine pikendab 

kollaseks muutumise aega. 

– Lehtköögiviljadest ja nende vartest saab samuti mahla teha, neid tuleb lihtsalt aeglaselt 

suruda. 

– Mahlapress ei sobi eriti kõvade, mitmeharuliste puu- ja köögiviljade, mis sisaldavad 

rikkalikult tärklist, näiteks suhkruroogu, töötlemiseks. 

– Jookideks sobivad kõige paremini järgmised köögiviljad: tomatid, porgandid, seller, peet, 

petersell, sibul, kapsas, kurk, must kaalikas, rabarber jne. Dieettoitude valmitamiseks ja 

suurepärase kulinaarse kogemuse saamiseks võite valmistada mahla salatist, spinatist, 

porrulaugust ja kasutada võib isegi värskeid ürte või keedetud sojaube. 

– Peeneks hakitud jookidele tuleks lisada köögivilju, nagu redis, murulauk, petersellilehed, 

till, vesikress. 

– Õunu, virsikuid, aprikoose ja ploome tuleks kurnata keevas vees, kasutades  sõela. 

– Ploomidest, mustikatest, vaarikatest, pehmetest pirnidest ja õuntest ning muudest 

puuviljadest mahla pressimine võib olla tülikas. Nende viljade viljaliha moodustab käsnja 

massi, mis ummistab sõela augud. Nendest puuviljadest saate mahla valmistada nii, et 

lisate neid väikestes kogustes teistele puu- või köögiviljadele, kuid võib-olla peate sõela 

sagedamini puhastama. 

– Köögiviljajookidele saate lisada aromaatseid vürtse nagu pipar, apteegitill, köömned, 

muskaatpähkel, tüümian, majoraan ja puuviljamahladele vaniljet, kaneeli ja nelki. 

Vürtsidest täieliku 

maitse kätte saamiseks jahvatage need enne joogile lisamist peeneks pulbriks. 

Kasutage vürtse väikestes kogustes, et säilitada joogi valmistamisel toote loomulik 

maitse ja lõhn. Puu- ja köögiviljamahladest valmistatud jooke soovitatakse 

dieedipidajatele nende madala toiteväärtuse tõttu. 

Head näpunäited 

– Rohkema mahla saamiseks lükake pehmeid toiduaineid aeglaselt. 

– Võimalikult paljude vitamiinde säilitamiseks tarbige mahl võimalikult kiiresti ära. 

– Kui peate mahla mitu tundi hoidma, pange see külmkappi. Mahl püsib kauem värske, 

kui lisate paar tilka sidrunimahla. 

– Lahjendage lastele mahla sama suure koguse veega. 

 

IV. KASUTAMISE TABEL 

Palun võtke järgmisi toiduvalmistamise näpunäiteid näitena ja inspiratsioonina. Nende 

eesmärk ei ole täielike juhiste andmine, vaid erinevate toiduvalmistamismeetodite 

võimaluste demonstreerimine. Valige selline töödeldavate koostisosade kogus, mis ei ületa 

konteineri maksimaalse piirmäära märgistust. Suurem kogus töödeldud koostisosi tuleb 

jagada mitmeks osaks ja konteineri sisu tuleb regulaarselt kontrollida. 

Toiduaine Lisatarvikud Kogus (g) Aeg u (min) 
Ette-

valmistused 

Õunad peene silmaga sõel 1 000 2:30 1/4 

Viinamarjad jämeda silmaga sõel 1 000 3:30 - 

Oranž jämeda silmaga sõel 1 000 2:30 kooritud 

Porgand peene silmaga sõel 1 000 4:00 - / 1/2 

Kurk peene silmaga sõel 1 000 2:00 - / 1/2 



ET 

28 / 47 

 

 

V. HOOLDUS 

Loputamine enne taaskasutamist/kiirpuhastust (joonis 6) 
Kui soovite seadet näiteks enne puuviljasordi vahetamist loputada, lülitage seade esmalt 
välja ja eemaldage seejärel mahlakonteiner. Paigaldage mahlatila B9 kork. Valage 
konteinerisse B täitmisavade kaudu puhast vett kuni 450 ml märgini. Seejärel hoidke 10 
sekundit all REVERSE nuppu. Pärast tsükli lõppu valage jääke sisaldav vesi välja. Enamik 
viljaliha jääkidest loputatakse maha. Kui te ei kavatse mahla pressimist jätkata, rakendage 
allpool kirjeldatud puhastusprotseduuri. 

Eemaldage seade vooluvõrgust enne iga hooldust ja puhastamist, tõmmates 

toitejuhtme pistiku pistikupesast välja! Ärge kasutage tugevaid ja agressiivseid 

puhastusvahendeid (nt teravaid esemeid, vedeldajaid või lahusteid)! 

Peske seadet pärast iga kasutamist põhjalikult, vältides mahla või puuvilja- või köögiviljaliha 

kuivamist seadme külge. Puhastage ajamiseadet A pehme lapiga. Peske teisi 

eemaldatavaid tarvikuid kohe pärast kasutamist seebiga kuumas vees, loputage puhta 

veega ja laske kuivada (kasutage nõudepesumasinat). Eemaldage pragudest või nurkadest 

jäägid ja puhastage sõela B6 harjaga E. Olge ettevaatlik ja jälgige,  et te ei kahjusta 

puhastamise ajal sõela võrku. Mõned puuviljad võivad põhjustada lisaseadmete 

värvimuutust. See ei mõjuta aga seadme funktsioone ega ole seadme tagastamise aluseks. 

See muudatus ei muuda mingil viisil pinna omadusi ega anna põhjust seadme kohta 

pretensioonide esitamiseks! Ärge kunagi kuivatage plastikust osi kütteallika (nt gaasipliidi, 

ahju) kohal. Veenduge, et kokku puutuvad pinnad ja tihenduselemendid on töökorras. 

Kuidas tihenduselemente vahetada 

Kui tihendid ja pühkimisterad on kulunud või kahjustatud, asendage need uutega (sama 

tüüpi). Palun jätkake vastavalt joonisel 7 toodud juhistele. Vastavaid tihenduselemente 

saate varuosadena osta tehnikapoodidest. 

 

VI. VASTUSED PROBLEEMIDELE 
 

Viga Lahendus 

Seade ei tööta Seade on varustatud turvaseadmega. Kui mahlapress 

on valesti kokku pandud, siis see ei käivitu. 

Katkestage kõigepealt mahlapressi toide ja seejärel 

kontrollige komponente, kas need on õigesti kokku 

pandud või mitte. 

Seadme esimestel tööminutitel 

eritab elektrimootori plokk 

ebameeldivat lõhna. 

See ei ole ebanormaalne nähtus. Kui pärast mitut 

kasutamist eritab seade ikkagi sellist lõhna, 

kontrollige selle töötlemismahtu ja töötlemisaega. 

Mahl on liiga paks või liiga 

vesine 

Veenduge, et kummist kork on korralikult paigaldatud 

(joonis 2). Veenduge, et mahl on valmistatud 

värsketest koostisosadest. Veenduge, et sõelad ei 

oleks ummistunud. 

Mahlapress tekitab tugevat 

müra, see eritab ebameeldivat 

lõhna, muutub nii kuumaks, et 

seda ei saa puudutada, jne. 

Lülitage mahlapressi toide välja ja tõmmake toitepistik 

välja, seejärel pöörduge kohaliku müügijärgse 

teeninduskeskuse poole või helistage abi saamiseks 

KingCleani klienditeeninduskeskuse teenindusliinile. 
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Ulatuslikumat hooldust või hooldust, mis hõlmab sisemisi osi, 

võib teostada ainult volitatud hooldusfirma! Tootja juhiste eiramine põhjustab garantii 

katkemise! 

 

VII. HOIUSTAMINE 

Ruumi kokkuhoiuks virnastage pestud ja kuivatatud konteinerid. Pärast puhastamist hoidke 
seadet kuivas kohas, mis ei ole lastele ja piiratud võimetega isikutele kättesaadav. 

VIII. KESKKOND  

Kui mõõtmed lubavad, on pakenditele, komponentidele ja lisaseadmetele kantud 
kasutatud materjalide ning ümbertöötluse märgiseid. Tootel asuvad või lisatud 
dokumentides leiduvad sümbolid tähendavad seda, et kasutatud elektri- või 
elektroonikaseadmeid ei tohi koos olmejäätmetega utiliseerida. 
Nõuetekohaseks utiliseerimiseks viige need spetsiaalsetesse kogumiskohtadesse, kus 
need tasuta vastu võetakse. Toote nõuetekohane utiliseerimine aitab säilitada väärtuslikke 
loodusvarasid ja ennetada võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele, 
mida võib põhjustada jäätmete vale utiliseerimine. Küsige lisateavet kohalikult 
omavalitsuselt või jäätmejaamast. Seda tüüpi jäätmete vääral utiliseerimisel võib vastavalt 
riiklikele eeskirjadele kohaldada trahve. Seadme utiliseerimisel 
soovitame pärast vooluvõrgust lahti ühendamist selle toitejuhtme läbi lõigata - siis pole 
seadet enam võimalik kasutada. 

 

IX. TEHNILISED ANDMED 

Pinge (V)/Võimsustarve (W) Kuvatakse seadme infosildil               
Kaal umbes (kg)  4,2 
Mahlakonteineri/kuiva viljaliha konteiner (l)  1/1 
Seadme kaitseklass  I.                  
Sisend ooterežiimis                                                                <1,00 W. 
Müratase: Akustiline müratase                                      71 dB (A) re 1pW 

 

Tootja jätab endale õiguse muuta vastavate mudelite tehnilisi andmeid ja tarvikuid. 
Toote pildid on illustratiivsed 

 

KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES. 
ÄRGE KASTKE VETTE. 
LÄMBUMISOHU VÄLTIMISEKS HOIDKE SEDA PLASTIKOTTI LASTE 
KÄEULATUSEST KAUGEMAL. ÄRGE KASUTAGE SEDA KOTTI HÄLLIDES, 
VOODITES, KÄRUDES VÕI MÄNGUASJADEGA. SEE KOTT EI OLE MÄNGUASI. 

 

MÄRKUS 
 

 

 

ETTEVAATUST: Ärge pange sõrmi ega mingeid 

esemeid seadmesse! 


