
 

 

 
MAHLAPRESS 

 ADVANCED VITAL 40145 
 KASUTUSJUHEND 

 
OHUTUS 

 Seadet ei tohi jätta elektrikontakti ühendatuks ilma järelevalveta. Kui seade pole kasutusel, 
eemaldage see vooluvõrgust.  

 Seade on ette nähtud kasutamiseks vaid koduses majapidamises, mitte mobiilsetes üksustes 
(nt. bussid / autosuvilad/veesõidukid).  

 Ärge kasutage ega säilitage seadet õues ega niisketes / märgades keskkondades. 
 Kontrollige seadme korrasolekut regulaarselt (välistage mehaanilised kahjustused, 

korrosioon, pragunemine).  
 Ärge kasutage seadet kui seade tundub olevat ükskõik mis viisil kahjustunud või rikkis – 

tagajärjeks võib olla elektrilöök, vigastus või muu kahju. 
 Pöörduge seadme rikke korral kontrollimiseks ja parandamiseks tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse. Ärge püüdke seadet ise parandada.  
 Seadme teisaldamiseks hoidke kinni seadme alusest. Kunagi ei tohi seadet tõsta ülemisest 

osast, juhtmest ega külgeühendatud lisatarvikutest kinni hoides.  
 Kasutage seadet kindlal tasasel tööpinnal, mis kannatab mõnevõrra niiskust.  
 Seade võib töötamisel vibreerida, seetõttu tuleb seade töötamiseks asetada keset lauapinda, 

mitte serva lähedale.  



 

 

 Jätke umbes 1 m vaba ruumi töötava seadme kohale ja vähemalt 20 cm vaba ruumi 
ümberringi.  

 Süttimisohu tõttu ei tohi seade asuda tekstiiliga kaetud pinnal ega paberist alusel. 
 Ärge paigutage seadet kuumust kiirgavate seadmete või küttekehade vahetusse lähedusse. 
 Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 
iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme 
turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. 

 Väikelapsed ei tohi seadmega ilma vastutusvõimelise isiku juhendamiseta tegeleda ega 
seadet puhastada. Lapsed ei tohi mängida seadme ega selle pakendiga.  

 Hoidke alati seadet puhta ja kuivana, säilitage seadet kaugemal väikeste laste käeulatusest. 
 Kõrvaldage töödeldavatest viljadest kõvad ja mittesöödavad osad (kõvad kestad, kivid, 

varred). 
 Ärge töödelge läbikülmunud või kuuma toitu / kuumi vedelikke.  
 Seadet ei tohi käitada kauem kui 15 minutit ühtejärge, vältimaks ülekuumenemist. Laske 

seadmel jahtuda poole tunni vältel pärast 15 minuti pikkust katkematut tööd.  
 Mahlapressi töötamise ajaks tuleb avada mahlatila lukustus (on pööratud ülespoole). 
 Vältimaks mahlamahuti ülevoolu või ummistumist seadme töötamisel, kindlustage, et mahl 

voolaks mahlatila kaudu takistamatult spetsiaalsesse anumasse ning et viljaliha liiguks 
vastava väljundi kaudu välja.  

 Tühjendage mahla ja viljaliha mahutid õigeaegselt. Mingil juhul ei tohi mahlakoguril täituda 
eraldusvõrgu ülemise servani.  

 Kindlustage, et kõik seadme osad oleks enne seadme sisselülitamist korralikult kokku 
pandud.  

 Ärge lülitage seadet sisse tühjana. 
 Ärge kasutage seadme tarvikutena metallist esemeid/ köögiriistu. Vajadusel lükake 

töödeldavat toiduainet söötetorus allapoole kaasasoleva lükkamistarviku abil.  
 Enne seadme koost lahti võtmist, kokkupanekut ja puhastamist tuleb seade eemaldada 

elektrikontaktist. 
 Ärge kasutage abrasiivaineid ega küürimiskäsnu, samuti mitte pleegiteid või muid kangeid 

kemikaale seadme puhastamiseks. 
 Toiduainete poolt tekitatud värvimuutused ei mõjuta seadme funktsionaalsust.  
 Seadme mootorikorpust EI TOHI pesta nõudepesumasinas. 

 
TEHNILISED ANDMED 
Mudel: aeglane mahlapress Advanced Vital 
Artikkel nr. 40145 
Toide: 220 - 240 V 50/60 Hz 
Võimsus: 150 W 
Voolujuhtme pikkus u. 105 cm 
Kaal u. 3.7 kg. 
Mõõtmed umbes: 190 x 185 x 420 mm (sügavus x laius x kõrgus) 
Maksimaalne järjestikune töötamisaeg 15 minutit 
Jahtumispaus 30 minutit 
Pöörlemiskiirus 70 p/minutis 
 
 



 

 

SEADME OSAD 
1 Lükkamistarvik 
2 mahlapressi kate täitetoruga 
3 filter roostevabast terasest eraldusvõrguga 
4 kummist teraümbris 
5 mahlakogur 
6 viljaliha väljumisava 
7 mahlatila tilgalukuga 
8 toitelüliti 
9 mootorikorpus, roostevabast terasest kattega 
 
Komplekti kuuluvad veel need osad 
Viljaliha mahuti 
Mahlaanum skaalaga, maht 800 ml 
Puhastushari sõela ja filtri puhastamiseks 
 
Toitelüliti 
Toitelülitil on 3 asendit: 
"I" Käivitab mootori edasipöörlemise 
režiimis. Mootor töötab, kuni välja 
lülitamiseni. 
"O" Keskasend, lülitab mootori välja. 
"R" Mootor hakkab pöörlema vastupidises 
suunas. Hoidke vajutatuna, sest sellesse asendisse ei jää lüliti ise 
püsima. 
Kui koostisained jäävad pressi sisse kinni, saab kasutada tagurpidi pöörlemise funktsiooni.,. 
 
KASUTAMINE JA PAUSID 
Ülekoormuse ja ülekuumenemise korral rakendub kaitse, mille puhul mahlapress automaatselt 
seiskub, et mootor saaks jahtuda. Tehke 30 minuti pikkuseid vahepause. 
Sisestage enne masina käivitamist väike kogus toiduainet täitetorusse, et seadet mitte tühjana 
käivitada. Vältige liiga intensiivset täitmist. Mootori ülemäärase aeglustumise korral kasutage 
tagurpidikäigu funktsiooni või laske seadmel jahtuda. 
 
KOKKUPANEK 
Mootorikorpus peab asetsema tugeval, kuival ja tasasel aluspinnal, toitelülitiga paremale poole. 
Mahlakoguri keskel asetsev tume tihendirõngas peab olema puhas ja kahjustusteta. Paigaldage 
rõngas sisemise toru ülemisele otsale. Rõnga sisepind peab olema toru äärel ilma kortsudeta ja 
ühtlaselt. Vajutage tume kummist lapats mahlakollektori  põhjas mahla väljundi pilusse. 
Enne seadme kasutusele võtmist kontrollige alati tihendirõnga paiknemist seesmisel torul ja et 
viljaliha väljund oleks kummist lapatsiga korralikult suletud. Kindlustage, et kõik osad oleks enne 
kokkupanekut kuivad ja puhtad, et vältida tihendi läbilaskmist ja vedelike sattumist mootorikorpusse. 
Pange mahlakollektor mootorile nii, et viljaliha väljund osutab vasakule. Joondage valged 
märgistused mahlakoguri alumisel ja mootorikorpuse ülemisel äärel omavahel. Vajadusel pöörake 
veidike mahlakogurit sinna-tänna, kuni mahlakogur kinnitub mootoril. Sisestage mahlakogurisse 
kummist teraümbris. Teraümbrise õige paigutuse korral pöörleb väike tume hammasratas 
mahlakoguri põhjas, kui kummist teraümbrist keeratakse. Sisestage mahlakogurisse filterümbris. 
Filterümbrise ülemise serva peal on väike nool. Joondage see nool valge märgistusega mahlapressi 



 

 

alusel, surudes mahlakollektorit samal ajal allapoole, kuni see on kindlalt kinni ega ole pööratav. 
Sisestage tigupress, hammasratta veljega allapoole, filterümbrisesse ja vajutage ilma suuremat jõudu 
rakendamata alla, kuni paikneb kindlalt filterümbrises. Vajadusel liigutage tigupressi edasi-tagasi, et 
see kinnituks ümbrises kindlalt. Avatud luku sümboli osutades valge joone peale mahlapressi alusel, 
paigaldage mahlapressi kaas kollektori peale. Kaas peab kollektorile sobituma ilma ühegi praota. 
Keerake kaant päripäeva, kuni see klõpsuga kinnitub.  
Suletud luku sümbol ja valge märgistus alusel peaks nüüd olema kohakuti. Sisestage lükkamistarvik 
täitetorusse kaanel. Paigutage mahla ja viljaliha mahutid vastavate väljundite alla. 
Avage mahlaväljund, kui see on suletud. Seade on kasutusvalmis.  
Sisestage täitetorusse mõned toiduainetükid. 
Lülitage seade nupust sisse (positsioon I). Kui kõik osad on korralikult kokku pandud, käivitub mootor 
ning teraümbris ja tigupress pöörlevad. Tigupress võtab etteantavat toiduainet sisse. Enamasti ei ole 
toidutükke vaja täitetorusse lükata. Mahl voolab mahlatilast välja ning viljaliha väljub viljaliha-
väljundist väikeste kogustena.  
Ärge laske seadmel töötada korraga üle 15 minuti. Kui mootor liigselt aeglustub, kasutage 
tagurpidikäigu funktsiooni või seisake mootor ja laske jahtuda 30 minuti vältel. 
Pärast kasutamist tuleb puhastada kõik toiduainetega kokku puutunud osad. 
 
PUHASTAMINE 
Mootorikorpust ega juhet ei tohi märjaks teha!  
Pühkige mootorikorpust niiske pehme lapiga. Seadme mootorikorpus ja juhe ei ole pestavad 
nõudepesumasinas.  
Kõik eemaldatavad osad on pestavad pehme käsna abil sooja vee ja nõudepesuainega. Eemaldage 
harjakesega mistahes ainejäägid filtrilt, peske, loputage ja kuivatage. 
Pärast puhastamist tuleb kõik osad hoolikalt kuivatada ja lasta õhu käes poole tunni vältel kuivada. 
 
KESKKONNAKAITSE  

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega muul juhul visata olmejäätmete sekka. Toimetage 
mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Juuresolev sümbol 
seadmel või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme käitlemisele. Seade 
sisaldab taaskasutatavaid materjale. Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlusse 

toimetamisega panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet 
käitlemisasutuste kohta kohalikelt omavalitsustelt. 
 


