
 

 

 
TSITRUSPRESS 

 ADVANCED PRO S 41150 
 KASUTUSJUHEND 

 

OHUTUS 
 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamise tingimustes.  
 Ärge kasutage ega säilitage seadet õues ega niisketes / märgades keskkondades.  
 Seadet ei tohi kasutada sõidukites / veesõidukites. 
 Ärge võtke seadet kasutusele, kui leiate sellelt mistahes kahjustuse või rikke. Kontrollige 

seadme korrasolekut regulaarselt. 
 Ärge avage omakäeliselt seadme mootorikorpust. Kahjustuste / rikete ilmnedes pöörduge 

seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttesse seadme parandamiseks.  
 Seadet ei tohi jätta ühendatuks elektrikontakti, kui seade ei ole parajasti kasutusel.  
 Enne, kui seadet kokku pannakse / lahti võetakse või puhastama asutakse, tuleb veenduda et 

seade pole ühendatud vooluvõrku. 
 Seadet ei tohi tõsta toitejuhtmest ega külgeühendatud osadest. Seadme teisaldamiseks 

hoidke kinni seadme alusest.  
 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.  

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

 Seadet ei tohi jätta väikelaste ligidusse ilma järelevalveta.  
 Kasutage seadet kindlal tasasel tööpinnal, millel on piisavalt ruumi.  



 

 

 Seade ei tohi asuda tekstiilist ega paberist alusel. 
 Jätke vähemalt 15 cm võrra vaba õhuruumi seadme igasse külge ja peale. 
 Seadet ei tohi asetada kaldega ega niiske pinnaga kohta.  
 Ärge paigutage seadet kuumust kiirgavate seadmete või küttekehade vahetusse lähedusse. 
 Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte.  

 
OLULINE MEELES PIDAMISEKS 
Seade peab kasutamiseks olema korralikult kokku pandud ja samaaegselt võib kasutada vaid üht 
filtrikorvi. Kaht filtrikorvi korraga kasutada ei tohi.  
Kindlustage, et mingid võõrkehad ei satuks seadme mahlasüsteemi.  
Varuge piisava suurusega anum, mida mahlatila alla paigutada enne, kui asute mahla tegema.  
Mahlapressi eemaldatavad osad tuleks enne esmakasutamist pesta sooja vee ja nõudepesuainega. 
Ärge kasutage abrasiivaineid ega küürimiskäsnu, samuti mitte pleegiteid ega muid kangeid kemikaale 
seadme puhastamiseks. Ärge puhastage seadet teravate esemete ega kangete kemikaalidega. 
Seadme mootorikorpus ja juhe ei ole pestavad nõudepesumasinas.  
Veenduge, et seade ja selle juhe on kahjustusteta. Kui leiate mingi kahjustuse, pöörduge tootja 
volitatud remondiettevõttesse, vältimaks elektrilöögiohtu, isiku- ja varakahju ohtu.  
 
TEHNILISED ANDMED 
Mudel: artikkel nr. 41150 tsitruspress Advanced Pro S 
Toide: 220 - 240 V 50/60 Hz 
Võimsustarve 100 W 
Voolujuhtme pikkus u. 115 cm 
Kaal u. 2,97 kg. 
Mõõtmed umbes: 190 x 245 x 465 mm (laius x sügavus x kõrgus)  
Kiirus 100 – 120 pööret minutis 
 
SEADME OSAD 
1 vajutuskäepide 
2 hoidik pressimiskupli jaoks 
3 kuuekandiline ajami võll 
4 mootorikorpus koos juhtme hoidikuga 
5 kate 
6 mittelibisevad jalad 
7 eemaldatav pressimiskuppel 
8 malmist presskoonus 
9 kaks erinevat filtrikorvi 
10 sõel 
11 mahlakollektor 
12 mahlatila väljund 
13 lukustatav mahlatila 
14 tilgaluku mehhanism 
 
 
 
 
 
 



 

 

ENNE ESMAKASUTAMIST 
Ärge eemaldage seadme küljest tüübisilti.  
Enne esimest kasutamist ja pärast pikaajalist mittekasutamist tuleks pesta seadme eemaldatavad 
osad. Seadme mootorikorpust EI TOHI pesta nõudepesumasinas. 
 
KASUTAMINE 
Kerige lahti toitejuhe seadme põhja alt. Asetage seade kindlale lauapinnale.  
Vajutuskäepide peaks olema ülemises asendis ja osutama seadmest tahapoole. Kindlustage, et 
käepide on ülemises asendis (pöördub ülemisse asendisse automaatselt).  
Lükake mahlakollektori mahlatila ülespoole, suletud asendisse. Asetage mahlakollektor mootorile. 
Mahlatila peab sobituma poolringiga mootorikorpuse eesmises servas. Hoidke mahlakollektorit kerge 
kalde all, et see eesmise osaga esmalt sobituks. Seejärel langetage kohale tagumine osa, kuni 
kollektor kinnitub alusel. Selleks keerake kollektorit veidi ühele ja teisele poole, et veenduda osade 
omavahelises kinnitumises.  
Valige soovitud filtrikorv ja asetage mahlakollektorisse. Selle asendit kohendades veenduge, et filter 
on korralikult oma asukohas. Ajami võll ulatub filtrikorvi keskel asuvast tumedast rõngast umbes paar 
sentimeetrit ülespoole. Paigutage pressimiskoonus võllile ja keerake seda, kuni kinnitumiseni. 
Sisestage pressimiskuppel vajutuspideme all asuvasse kinnitusse, joondades kupli peal olevat detaili 
hoidikuga vajutuskäepideme all. 
Hoidke käepidemest kinni ja keerake kuplit 90 kraadi võrra, et see kinnituks asukohas.  
Avage mahlaväljund kollektoril. Selleks vajutage tila alla valamisasendisse.  
Nüüd saab seadet kasutama hakata.  
Lõigake koorimata tsitruspuuvili keskelt pooleks horisontaaljoont pidi. Vajadusel lõigake puuvilja otsi 
(saba- ja õiekohas) õhemaks, et vili oleks paremas kontaktis pressimiskupliga. Kindlustage, et seade 
oleks eemaldatud vooluvõrgust. Asetage puuviljapoolik lõikepoolega pressimiskoonusele. Vajutage, 
et puuvili koonusel fikseerida.  
Ühendage pistik seinakontakti.  
Hoidke vajutuskäepidemest ja vajutage seda alla, et kuppel kataks puuviljapooliku koorega osa. 
Vajutamisel hakkab mootor tööle. Pressimiskoonus pöörleb, pigistades viljalihast mahla välja. 
Viljaliha ja seemned jäävad filtrikorvi ning mahl voolab mahlatila kaudu välja. Vältige liiga tugevat 
vajutamist, et mootorit mitte üle koormata. 
Kui viljaliha on täielikult eraldunud, liigutage käepide üla-asendisse. Mootori peatumise järel 
eemaldage seade vooluvõrgust. Eemaldage tühi puuviljakoor. Vajadusel kõrvaldage liigne viljaliha ja 
seemned filtrist (kui see on liiga täitunud) plastist või puidust spaatliga.  
Kindlustage, et mahlaanum ei voolaks üle. Enne mahlaanuma eemaldamist mahlatila alt lükake 
mahlatila üles, suletud asendisse. See peatab mahla eraldumise mahlakollektorist.  
Paigutage teine anum tila alla ja avage tila.  
Kui sõela avad ja mahlaväljund on ummistunud, eemaldage äravõetavad osad ja peske jooksva veega 
puhtaks. Siis võib jätkata mahla pressimist, nagu eelkirjeldatud. 
Kasutamise järel ärge jätke viljaliha jääke seadme külge kuivama. Võtke eemaldatavad osad seadmest 
ja peske hoolikalt. 
 
PUHASTAMINE 
Puhastage seade iga kord kohe pärast kasutamist. Ärge kriimustage seadme osi teravate esemetega. 
Pärast kasutamist tuleb puhastada kõik toiduainetega kokku puutunud osad. Eraldage kõik 
äravõetavad osad. Vajadusel kõrvaldage liigne viljaliha ja seemned filtrist, kasutades plastist või 
puidust spaatlit. Peske eemaldatavad osad sooja vee ja nõudepesuaine ning pehme harjaga. 
Loputage ja kuivatage kõik osad hoolikalt. Mahlapressimiskoonust, filtrit, mahlakollektorit ja kuplit 



 

 

tohib pesta nõudepesumasinas. Pühkige mootorikorpus puhtaks pehme niiske lapiga. Toiduosakesi ei 
tohi jääda ajami võlli külge. 
 
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. 


