
 

 

 
MAHLAPRESS 

 VITAL JUICER PRO 40117 
 KASUTUSJUHEND 

 
OHUTUS 

 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamise tingimustes. Ärge kasutage ega 
säilitage seadet õues ega niisketes / märgades keskkondades. 

 Hoidke alati seadet puhta ja kuivana, säilitage seadet kaugemal väikeste laste käeulatusest. 
 Ärge kasutage seadet koos mingite lisaosadega, mis seadme juurde ei kuulu ja mida tootja ei 

ole soovitanud.  
 Ärge kasutage seadet kui seade tundub olevat ükskõik mis viisil kahjustunud või rikkis – 

tagajärjeks võib olla elektrilöök, vigastus või muu kahju.  
 Mistahes kahjustuse või rikke leidmise korral seadmes ärge võtke seadet kasutusele. Selline 

seade tuleb koos juurdekuuluvate osadega toimetada tootja poolt volitatud 
remondiettevõttesse kontrollimiseks ja parandamiseks. 

 Ärge töötage seadmega ühtejärge kauem kui 7 minutit.  



 

 

 Kohe kasutamise järel seadistage seadme toitelüliti asendisse 0.  
 Seadet ei tohi jätta elektrikontakti ühendatuks, ilma järelevalveta.  
 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.  

 Lapsed ei tohi seadet omapäi kasutada. Lastel ei tohi lubada seadmega mängida. Seadet ei 
tohi lapsed ilma järelevalveta ega juhendamiseta puhastada ega hooldada.  

 Toiduaine etteandmiseks mahlapressi täitetorus lükake seda vaid kaasasoleva tarviku abil. 
Mingil juhul ärge sisestage toiduainet täitetorusse sõrmede või köögiriistadega.  

 Viljaliha mahuti ei tohi liigselt üle täituda, see võib takistada seadme töötamist ja tekitada 
kahju seadmele.  

 Kõvade viljade ja köögiviljade töötlemisel võib mootor aeglustuda ja kinni jääda. Lülitage 
seade kohe välja ja eemaldage vooluvõrgust, et vältida seadme ülekuumenemist.  

 Ärge jätke seadet ilma puhastamata kuivama. Filtrile kuivanud viljaliha takistab seadme tööd. 
Leotage filtrit ja puhastage hoolikalt.  

 Ärge puhastage seadet abrasiivsete puhastusainete ega küürimistarvikutega.  
 Ärge kasutage seadme puhastamiseks teravaid esemeid.  
 Käsitsege seadme osi alati ettevaatusega ja vältige liigse jõu rakendamist!  
 Seadme mootorikorpus ja juhe ei ole pestavad nõudepesumasinas.  
 Seade ei sobi kõvade toiduainete jahvatamiseks, püreestamiseks ega tükeldamiseks. 

 
KOKKUPANEKU ILLUSTRATSIOONID 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
TEHNILISED ANDMED 
Mudel: artikkel nr. 40117 Vital Juicer Pro 
Toide: 230 V -50 Hz 
Pöörete arv 700 W 
Võimsustarve /// 12 000 p/minutis  
Tühjana 17 000 – 18 500 p/minutis 
Voolujuhtme pikkus u. 146 cm 
Kaal u. 3.2 kg. 
Mõõtmed umbes: 27 x 21 x 40 cm  
Mahlaanum  500 ml 
 
SEADME OSAD 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vale õige 

Lükkamistarvik 
Kaas täitetoru ja viljaliha 
väljundiga 

 

Viljaliha mahuti 

Mahlakollektor 
 
 
Mootorikorpus 
 
Mahlamahuti 
 
Toitelüliti 
 

Filtrikorv 



 

 

KASUTUSELE VÕTMINE 
Peske enne seadme kasutuselevõtmist kõik eemaldatavad osad ja kuivatage. 
Filtrikorvi põhjal olevad terad on teravad, käsitsege ettevaatusega!  
Enne ühendamist vooluvõrku tuleb seade korralikult kokku panna.  
Asetage mahlakollektor mootorile. Lukustage kollektor, vajutades kergelt alla ja keerates vastupäeva 
nii kaugele kinni, kui võimalik.  
Sisestage filtrikorv mahlakollektorisse. Keerake filtrit kollektoris, kuni see asetseb ajamil. Filtri 
ülemine serv ei tohi mahlakollektori äärest ülespoole ulatuda – vt joonist eelmistel lehekülgedel. 
Filter peab pöörlema asukohas kergelt ja mitte hõõrduma vastu mahlakollektori seinu.  
Pange kollektori peale kaas. See sobitub sinna õigesti vaid ühes kindlas asendis.  
Täitetoru peab paiknema filtri suhtes keskel, kaas peab kindlalt istuma kollektori äärel ja kaane 
turvalukustus sobituma vastavasse õnarusse mahlakollektoril. Pöörake kaant, kuni lukustus kollektori 
vastavas õnaruses kinnitub.  
Paigutage viljalihamahuti mootorikorpuse vasakule küljele. Paigaldage mahlakann mahlatila alla. 
Nüüd on seade valmis töötamiseks. 
 
KASUTAMINE 
Valmistage viljad mahla pressimiseks ette. Eemaldage mittesöödavad ja kõvad osad, kivid, seemned 
ja koored.  
NB! Seade ei sobi kõvade toiduainete jahvatamiseks, püreestamiseks ega tükeldamiseks. Pehme 
koorega ja ilma kõva südamikuta vilju võib sisestada tervenisti. Porgandi võib sisestada tervenisti, 
sabapoolega ees. 
Ühendage seade vooluvõrku. Seadke toitelüliti asendisse I, et mootor käivituks.  
NB! Kui mootor mistahes ajahetkel hakkab töötama vaevaliselt või seiskub hoopis, lülitage seade 
kohe välja. 
Toiduaine etteandmiseks mahlapressi täitetorus lükake seda vaid kaasasoleva tarviku abil. Hoidke 
enda nägu töötavast seadmest ohutus kauguses (mitte liiga täitetoru ava ligiduses).  
Andke toiduainet täitetorus ette aeglaselt ja vähehaaval, vajadusel aidates kaasa lükkamistarvikuga. 
Mahl voolab mahlakannu ja viljaliha koguneb viljaliha mahutisse. 
Ärge töötage seadmega jätkuvalt kauem kui 7 minuti vältel. Selle ajavahemiku jooksul jõuab töödelda 
umbes 10 kg õunu või porgandeid. Katkestage töötamine ja laske seadmel jahtuda iga 7 minutit 
väldanud töötamise järel.  
Viljaliha mahuti ei tohi liigselt üle täituda, see võib takistada seadme töötamist ja tekitada kahju 
seadmele. Tühjendage mahutit, kui selle sisu on tõusnud juba ääreni. Viljaliha mahuti eemaldamiseks 
tuleb seade seisata, keerata pealt mahlakollektori kaas. Siis on võimalik viljaliha mahutit eemaldada 
ja tühjendada.  
Edasi töötamiseks paigaldage mahuti ja kaas tagasi.  
Pärast kasutamist lülitage seade välja, eemaldage vooluvõrgust. Tühjendage kõik anumad ja 
puhastage seade. 
 
PUHASTAMINE 
Seadme mootorikorpus ja juhe ei ole pestavad nõudepesumasinas. Seadet ega selle juhet ei tohi teha 
märjaks ega asetada vette / vedelikesse ega märjale aluspinnale. 
Pärast kasutamist lülitage seade välja, eemaldage vooluvõrgust. Tühjendage kõik anumad ja 
puhastage seade. Ärge jätke viljalihajääke seadme külge kuivama. 
Seadme värvimuutused võivad tekkida tulenevalt viljade värvist aja jooksul. Need ei mõjuta seadme 
funktsionaalsust. 



 

 

Filtri puhastamiseks võib seda mõne aja vältel leotada, et hõlpsamini eemaldada külgekuivanud 
viljaliha. Peske muud eemaldatavad osad sooja vee ja nõudepesuainega. Filtrit saab parimal viisil 
puhtaks pehme harjaga. 
Pühkige seadme plastikust pindu ja mootorikorpust pehme niiske lapiga. Vett korpusesse ajada ei 
tohi. 
Eemaldatavad osad loputage ja kuivatage põhjalikult.  
 
KESKKONNAKAITSE 

Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisest (WEEE) 
sätestab, et vanad koduseadmed ei kuulu äraviskamisele olmejäätmete sekka. Elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumiseks on eraldi süsteem, mis aitab säästa loodusvarasid ja 
väldib kahjulike ainete loodusesse sattumise kahjulikku mõju nii loodusele kui ka 

inimtervisele. Läbikriipsutatud prügikonteinerit kujutav sümbol meenutab kohustust käidelda elektri- 
ja elektroonikaseadmeid õigesti. 


