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Vanade seadmete kasutuselt kõrvaldamine
Ainult Euroopa Liidule ja ringlussevõtu süsteemidega riikidele 
See sümbol tootel, pakendil ja/või kaasasolevatel dokumentidel 
tähendab, et elektroonikaromusid ei tohi visata ära koos 
olmejäätmetega. Viige sellised tooted nõuetekohase töötlemise, 
taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks siseriiklike 
õigusnõuetega ettenähtud kogumispunkti.  

Te aitate vanu seadmeid nõuetekohaselt kasutuselt kõrvaldades säästa 
väärtuslikke ressursse ning vältida negatiivset mõju inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Lisainfot kogumise ja ringlussevõtu kohta saate kohalikust 
omavalitsusest.
Selliste jäätmete nõuetevastane kõrvaldamine võib olla siseriiklike õigusaktide 
alusel karistatav.

Täname, et ostsite selle Panasonicu toote!
• Lugege juhend toote õigesti ja ohutult kasutamiseks hoolikalt läbi.
• Lugege enne toote kasutamist eriti tähelepanelikult läbi “Ohutusnõuded”. (Vt lk 3–9.)
• Hoidke juhend tuleviku tarvis alles.
• Panasonic vabaneb vastutusest seadme valesti kasutamisel ja/või siin antud juhiste 
  eiramisel.

Tehnilised andmed
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Ohutusnõuded
Järgige allolevaid juhiseid õnnetusjuhtumite, kehavigastuste ja 
vara kahjustumise vältimiseks.
 Järgmine tabel näitab valesti kasutamise põhjustatud kahju 

ulatust.

Sümbolite liigitus ja tähendus on järgmine: 

  See on keelusümbol.

  See on kohustuslike nõuete sümbol.

●   Ärge seadet koost lahti võtke, remontige 
ega muutke.

    Konsulteerige seadme müüja või 
Panasonicu hoolduskeskusega.

●   Ärge kahjustage toitejuhet ega -pistikut.
Järgmised tegevused on rangelt keelatud: 
muutmine, kütteelemendi peale või lähedale 
asetamine, painutamine, väänamine, 
tõmbamine, üle terava serva tõmbamine, 
raskete esemete alla jätmine, kimpu 
sidumine ja seadme kandmine toitejuhtmest 
tõstes.

● Ärge toitepistikut märgade kätega 
ühendage ega lahti ühendage.

 HOIATUS! Tähistab tõsiste kehavigastuste ja 
surmasaamise ohtu.

 ETTEVAATUST!  Tähistab väiksemate kehavigastuste 
ja vara kahjustumise ohtu.

 HOIATUS!

Järgige kindlasti neid juhiseid.

Elektrilöögiohu, lühisega kaasneva tuleohu, suitsemis-, põletus- ja
kehavigastuste ohu vältimiseks:

Ee
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Ohutusnõuded
 HOIATUS!

●  Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe 
või -pistik on kahjustunud või kui 
toitepistik sobitub lõdvalt elektrivõrgu 
pistikupessa.

    Kahjustunud toitejuhe tuleb lasta ohtude 
vältimiseks asendada tootjal, tootja 
volitatud hoolduskeskuses või muul 
sarnase kvalifikatsiooniga isikul.

●  Ärge laske lastel pakkematerjalidega 
mängida.  
(Muidu esineb lämbumisoht.)

●  Hoolitsege, et toitejuhe ei ripu üle laua 
ega tööpinna serva.

●  Ärge kasutage seadet, kui pressimiskruvi, 
pressimiskauss, mahlakoonus või 
külmakoonus on mõranenud või 
muudmoodi kahjustunud.

Elektrilöögiohu, lühisega kaasneva tuleohu, suitsemis-, põletus- ja
kehavigastuste ohu vältimiseks:

Järgige kindlasti neid juhiseid.
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 HOIATUS!

●  Lapsed ei tohi seda seadet kasutada. 
Hoidke seadet ja selle toitejuhet lastele 
kättesaamatult. Füüsilise, sensoorse või 
vaimupuudega ning vajalike kogemuste 
ja teadmisteta isikud võivad seadet 
kasutada ainult järelevalve all või pärast 
seadme ohutuks kasutamiseks vajalike 
juhiste saamist eeldusel, et nad 
mõistavad sellega kaasnevaid ohte.
Lastel ei tohi lasta seadmega mängida.

●  Hoidke lapsed alati seadmest eemal.
• Lapsed ei mõista seadmete valesti 
 kasutamisega seotud ohte.

  

●  Kontrollige, et seadme andmesildil 
näidatud nimipinge vastab kasutatava 
elektripaigaldise pingele.

 Vältige elektrilise ülekuumenemise ohu 
tõttu mitme seadme ühte ja samasse 
elektrivõrgu pistikupessa ühendamist. 
Kui siiski ühendate ühte pistikupessa mitu 
toitepistikut, siis hoolitsege, et seadmete 
koguvõimsus ei ületa pistikupesa 
nimivõimsust.

Elektrilöögiohu, lühisega kaasneva tuleohu, suitsemis-, põletus- ja
kehavigastuste ohu vältimiseks:

Ee
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Ohutusnõuded
 HOIATUS!

●  Kui seade peaks lakkama korralikult 
töötamast, siis lõpetage viivitamata selle 
kasutamine ja ühendage see elektrivõrgust 
lahti.

 

 See kehtib näiteks järgmiste talitlushäirete ja 
rikete puhul:

    • Toitepistik ja -juhe kuumenevad üle.
    •  Toitejuhe kahjustub või seadme toitega 

 varustamine katkeb.
    • Mootorikorpus deformeerub, kahjustub 

 muudmoodi nähtavalt või on tavatult kuum.
    •   Kasutamisel kostab tavatu pöörlemismüra.
    •   Seadmest tuleb ebameeldivat lõhna.
    •   Esineb muu tavatu olukord või rike.
 Ühendage seade viivitamata lahti ja 

konsulteerige müüja või Panasonicu 
hoolduskeskusega ülevaatuseks või 
remondiks.

●  Sisestage toitepistik kindlalt pessa.
●  Puhastage toitepistikut korrapäraselt.
 Ühendage toitepistik lahti ja pühkige 

kuiva riidega puhtaks.

Elektrilöögiohu, lühisega kaasneva tuleohu, suitsemis-, põletus- ja
kehavigastuste ohu vältimiseks:

Järgige kindlasti neid juhiseid.
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 ETTEVAATUST!

●  Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. 
Lülitage seade välja enne järelevalveta 
jätmist.

●  Ärge sisestage midagi seadme 
piludesse.
•  See käib eeskätt metallesemete nagu 

nõela või traadi kohta.
● Ärge kasutage seadet järgmistes 

kohtades:
•  ebatasasel pinnal, vaibal või laudlinal jne.

    •   kohtades, kus seadmele võib pritsida vett, 
ega soojusallika lähedal.

    •   lahtise vee nagu vanni, kraanikausi või 
muu mahuti lähedal.

●  Ärge kastke mootorikorpust vette ega 
pritsige seda vee ega muu vedelikuga.

●  Ärge kandke seadet toitejuhtmest tõstes.
●  Ärge pange seadme töötamise ajal sõrmi 

ega köögiriistu nagu lusikas või kahvel 
väiksesse ega suurde sööteavasse. 
Kui toit väikse või suure sööteava 
ummistab, siis kasutage selle alla 
lükkamiseks toidutõukurit või teist 
puu- või köögivilja tükki.

Elektrilöögi-, tule- ja põletusohu ning kehavigastuste ja vara kahjustumise
ohu vältimiseks:

Ee
st

i
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 ETTEVAATUST!
Ohutusnõuded

●  Ärge asendage seadme ühtki osa muude 
varuosadega peale selle seadme 
originaalosade.

●  Ärge sisestage väiksest ega suurest 
sööteavast kuumi (üle 60 °C) koostisaineid.

●  Ärge seadme töötamise ajal kaant avage 
ega pressimiskaussi eemaldage.

●  Hoidke juuksed, kaelakeed ja riiete paelad 
eemal väiksest ja suurest sööteavast. 

 (Muidu esineb nende seadmesse 
tõmbamisel kehavigastuste oht.)

●  Võtke toitepistiku lahti ühendamiseks 
kindlasti just pistikust kinni. 
Otse juhtmest ei tohi tõmmata.

●  Tõstke seadme teisaldamiseks 
mootorikorpus ja pressimiskauss eraldi 
soovitud kohta. Ühendage lahti ja tõstke 
eraldi, hoides kummagi osa põhjast 
kindlasti kahe käega kinni. Seadet ei tohi 
tõsta ainult kaanest või pressimiskausist 
kinni hoides.

Pressimis-
kauss

Mootorikorpus

Kaas

Elektrilöögi-, tule- ja põletusohu ning kehavigastuste ja vara kahjustumise
ohu vältimiseks:

Järgige kindlasti neid juhiseid.
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 ETTEVAATUST!

●  Olge ettevaatlik pressimiskruvi ja 
mahlatarvikut käsitsedes ja puhastades.

●  Hoolitsege, et te ei komista seadme 
kasutamisel toitejuhtme otsa ega 
takerdu sellesse.

●  Pange seade kindlale, kuivale, puhtale ja 
tasasele kuumakindlale tööpinnale.

●  Ühendage seade alati elektrivõrgust lahti 
enne järelevalveta jätmist ning enne 
kokkupanekut, lahtivõtmist või 
puhastamist.

●  Lülitage seade välja ja ühendage 
elektrivõrgust lahti enne tarvikute 
vahetamist ja enne kasutamisel 
liikuvatele osadele lähenemist.

●  Pidage kinni tehniliste andmete tabelis 
täpsustatud töö- ja seisuaja nõudest.    
(Vt lk 23 “Tehnilised andmed”.)

●
  
Seade ja eeskätt selle toiduga kokku 
puutuvad osad tuleb pärast kasutamist 
kindlasti puhastada.

    (Vt lk 21 “Puhastamine ja hooldus”.)
●  See toode on mõeldud kasutamiseks 

ainult kodumajapidamises.

Kehavigastuste, põletus- ja tuleohu ning elektrilöögi ja elektrilekke
ohu vältimiseks:

Ee
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i
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Tähtis info
●  Ärge pange mahla- ega viljalihamahutit 

mikrolaineahju.
● Ärge seadet kahjustuste vältimiseks maha 

pillake.
●

 

Ärge kasutage seadet väljas.
● Ärge kerige toitejuhet mootorikorpuse ümber.
●

 

Hoolitsege, et tarvikud saavad kindlalt 
paigaldatud.

●  Ärge laske seadmel pärast sisselülitamist üle 
30 s tühjalt töötada. (Pressimiskruvi võib 
muidu kahjustuda.)
Sisestage koostisained viivitamata pärast 
seadme sisselülitamist.

●  Ärge tõkestage seadme kasutamise ajal 
viljaliha- ega mahlatila.

  
Selle sümboli tähendus on järgmine: seadet ei
tohi tõsta ainult kaanest või pressimiskausist 
kinni hoides.
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Seadme osad ja käsitsemisjuhised

Tarvikud

Mahlamahuti

Puhastushari

Viljalihamahuti

Varre otsa saab kasutada 
viljaliha eemaldamiseks 
mahla- või viljalihatilast.

Ohutust tagav lukustustihvt 
(mootorikorpuse ülaosal) 
(Vt lk 15.) 

 

Toitejuhe

Toidutõukur

Mahlatarvik

Mahla-
koonus

Külmakoonus

Tilakate

Viljalihatila

Mootori-
korpus

Kaas

Pöörlev hari

Pressimis-
kauss

Pressimis-
kruvi

● Peske kõiki eemaldatavaid osi enne seadme esmakordset kasutamist ja kui te ei ole 
seadet mõnda aega kasutanud. (Vt lk 21.)

Kummihari (kahepoolne) 

Mahlatila

Väike 
sööteava

Toitelüliti  
Vajutage seadme 
sisselülitamiseks.
Vajutage kergelt seadme 
seiskamiseks.

Hoidke vajutatuna vastupidise pöörlemise 
võimaldamiseks.
(Vabastage sõrm seadme seiskamiseks.)

 
• Kasutage seda, kui koostisained seadme 

ummistavad.

Toitepistik*

* Pistiku kuju võib joonisest erineda.

Suur sööteava

Ee
st

i
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Pressimiskausi osadeks lahti võtmine

Enne kasutamist 
■ Osade paigaldamine ja eemaldamine

Eemaldage mahlatarvikust 
pressimiskruvi. Pressimiskruvi

Mahlakoonus

Mahlakoonus

Pressimiskauss

Pöörlev hari

Eemaldage pressimiskauss 
mootorikorpuselt.1

2

3

4

● Järgmised toimingud kirjeldavad mahlatarviku näitel tarvikute eemaldamist ja 
paigaldamist.

  Külmakoonust saab samamoodi eemaldada/paigaldada.

Eemaldage pressimiskausist 
mahla- või külmakoonus.

Eraldage mahlakoonus ja 
pöörlev hari.

(Külmakoonus)
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Osade paigaldamine
●  Hoolitsege, et osad saavad õigesti paigaldatud.
      Mahlapress ei pruugi korralikult töötada, kui selle osad ei ole nõuetekohaselt paigaldatud.

  Tihend
■ Tihend asub pressimiskausi sees keskel.

Eemaldamiseks
Tõmmake tihendit üles.

Paigaldamiseks
Lükake tihend joonisel näidatud viisil avausse.

Lükake. 

Ristlõige

  

Tõmmake kummipunn noole suunas välja. Suruge kummipunn noole suunas avausse, 
nii et see sulgeb avause tihedalt ilma pragu 
jätmata. 

Kummipunn
■ Kummipunn asub pressimiskausi alaküljel.
● Joonistel on kujutatud pressimiskausi alakülge.

Avausest välja tõmbamiseks Paigaldamiseks

● Seda ei saa pressimiskausi küljest 
täielikult eemaldada.

  

�

③
④

②
①

Lükake kummiharja noolega näidatud suunas 
ja võtke see pilust välja.

Ärge kummiharja kõvasti 
tõmmake.

Kummihari

Kummiharjad
■ Kummiharjad asuvad pöörleva harja külgedel. 

Pilu Pilu

Ülemine 
(pikk)

Alumine 
(lühike)

Pealtvaade

Sisestage kummiharja ülemine ja alumine soon 
pilusse ja libistage see siis otstest üles/alla.
● Hoolitsege kahjustumise vältimiseks, et 

kummihari saab õigetpidi paigaldatud.

Sisestage soon 
eenduvasse ossa.

Eemaldamiseks Paigaldamiseks

Märkus

Ee
st

i
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Enne kasutamist (järg) 
Tarvikute paigaldamiseks

�①

②

�① �①

②

Joondage omavahel ① ja ②. 

① Sisestage pressimiskruvi keskele.
② Pöörake pressimiskruvi ja lükake 

see lõpuni auku.
● Kaant ei saa sulgeda, kui pressimiskruvi 

on piisavalt sügavale alla vajutamata.
● Olge ettevaatlik, et sõrmed ei jääks 

pressimiskruvi ja mahlakoonuse vahele.

Pange mahlakoonus pöörleva harja sisse 
ja kokkupandud mahlatarvik seejärel 
pressimiskaussi.

Paigaldage pressimiskruvi.

2

3

�①

②

 

Joondage tähis “    ” mootorikorpusel tähisega “    ” 
pressimiskausil.

 
Pange pressimiskauss mootorikorpusele.1 

(Külmakoonus)
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Ärge lükake ohutust tagavat lukustustihvti 
mingi riista ega pulgaga.

Ohutuslukk ei lase mahlapressi sisse lülitada, kui selle osad on õigesti oma kohale paigaldamata.

Ohutust tagav lukustustihvt vabaneb väikse 
sööteava avamisel ja seiskab seadme.

Paigaldamiseks

Kaane eemaldamine ja paigaldamine

  Tehke eemaldamiseks sama toiming vastupidiselt.

1 Joondage tähis “    ” mootorikorpusel 
tähisega “    ” kaanel.




Pöörake kaant päripäeva, kuni 
kostab klõps.2

■ Ohutuslukk

1

2

Klõps!

Rootor
Ohutust tagav 
lukustustihvt

Väike sööteava

Ee
st

i
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Koostisainete ettevalmistamine
● Üldist

• 

• Lõigake pikad viljad nagu porgandid või kurgid lühemateks kui 8 cm tükkideks.
● Puuviljad

• Eemaldage paks koor ja suured ja/või kõvad seemned ja kivid puuviljadelt nagu ananass, 
mõned tsitruselised, virsikud ja mangod.

Lõigake puu- või köögiviljad väiksest või suurest sööteavast alla kukkumiseks piisavalt 
väikesteks tükkideks.

● Köögiviljad
• Eemaldage varreots ja seemned.
• Lõigake lehtköögiviljad umbes 3 cm tükkideks või ribadeks.
• Lõigake tihked kiulised köögiviljad nagu seller 2 cm või lühemateks tükkideks.
● Lõigake porgandid suurest sööteavast sisestamiseks kuni 5 cm pikkuse ja läbimõõduga tükkideks.

Keelatud koostisained
Mahlatarvikut kahjustada võivad koostisained Kleepuvad koostisained, mis ei ole pressitavad

Suure tärklisesisaldusega kuumtöödeldud toit

Õlised koostisained*2       

● Lootosejuur
● Okra

● Mulukhiya jms

● Oad
● Bataat

● Kartul
● Kõrvits jms

● Seesamiseemned
● Kreeka pähklid
● Maapähklid jms

*1 Jahutage enne töötlemist madalamale 
 temperatuurile kui 60 °C.

*2 Õlised koostisained, mida saab pressida 
 vedelikku lisades.

● Jää ja külmunud koostisained
●  Virsiku-, ploomi-, mango-, kirsi-, oliivikivid jne
● Hurmaa (mille seemneid ei saa täielikult 

eemaldada)
● Kuivad toiduained (soja- ja muud oad, terad jms)
● Kuumtöötlemata kõrvits jms
● Suhkruroog
● Alkohoolsed joogid, taime- ja muud 

küpsetusõlid
● Liha, kala jne
● Kuum toit või koostisained*1

Enne kasutamist (järg) 
■ Koostisainete ettevalmistamine mahlatarviku kasutamiseks

● Üldist
• Kasutage värskeid puu- ja köögivilju. Pressides saadava mahla maitse ja kogus varieerub 

koostisainete värskusest ja saagi koristusajast olenevalt.   
• Lisage väiksema vedelikusisaldusega koostisainetele vähehaaval võrdväärne kogus vedelikku 

nagu vett või piima.
• Rohke viljalihaga koostisainetest nagu banaanid, virsikud ja mangod on mahla parem pressida 

koos suure vedelikusisaldusega puuviljade nagu õunte või apelsinidega.
• Lehtköögiviljad jäävad kergesti pressimiskruvi külge ja/või mahlakoonuse sisse kinni ja võivad ka 

viljalihatila ummistada. Neid on seetõttu soovitav sisestada väikse sööteava kaudu koos vartega.
• Kuumtöödeldud seeni ei ole soovitatav pressida.
• Ärge sisestage viljaliha uuesti väikse sööteava kaudu teistkordseks pressimiseks.

● Suures koguses mahla pressides
• Mahl ei pruugi hästi voolata, kui viljaliha seadme ummistab ja surub vastu ajamit 

(koostisainetest olenevalt). Kui seadmest ei tule enam viljaliha välja või kui mahla ei voola 
ühtlaselt, siis katkestage mahla pressimine ja peske seade pressimisjääkidest puhtaks. 
Koostisained, mille puhul on seadme viljalihaga ummistumise oht suurem: viinamarjad, ananass, 
kuumtöödeldud spargel, brokoli, ingver jms.

• Väikse vedelikusisaldusega ja kuumtöödeldud viljade pressimisel ei pruugi seadmest mahla 
voolata, kuna mahlatila ummistub viljalihast. Kasutage edukamaks pressimiseks suure 
vedelikusisaldusega koostisaineid või lisage pisut vedelikku.

Nõuanded
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■ Koostisainete ettevalmistamine külmakoonuse kasutamiseks
●  Külmakoonuse kasutamisel ei tohi suurt sööteava kasutada.

Keelatud koostisained

Koostisainete ettevalmistamine

Nõuanded

①  Eemaldage koor ja suured ja/või kõvad seemned ja kivid jms koostisainetelt nagu õunad, 
ananass, apelsinid ja avokaado.
Koorige tsitrusviljad õhukeselt parema tekstuuri saamiseks.
Keetke tomatid ja koorige.

 
 
②  Lõigake koostisained väiksest sööteavast alla kukkumiseks piisavalt väikesteks tükkideks.

(Kuni 3 cm kuubikud.)  
③  Koostisainete külmutamisel: 

laotage koostisained külmutamiseks alumiiniumalusele laiali, 
nii et tükid ei puutu kokku.

④  Sulatage külmutatud koostisaineid toatemperatuuril, kuni kahvli saab tüki keskele suruda 
(umbes 5–30 min).

 

●  Kui koostisained ei ole piisavalt sulanud, siis need ei segune või te ei saavuta ühtlast tekstuuri.
●  Ärge kasutage uuesti külmutatud ega kaua sügavkülmikus hoitud koostisaineid.
● Külmutatud koostisained tuleks 1 kuu jooksul ära tarvitada.
●  Külmutatud koostisainete kasutamine viivitamata pärast sügavkülmikust välja võtmist võib 

põhjustada seadme talitlushäireid.

Külmakoonust kahjustada võivad koostisained

● Jää ja sügavkülmutatud koostisained  

●
 

Kohvioad, kuivatatud oad, terad jms

● Kõrvits, bataat jms
(Külmutatud toorelt või pärast keetmist)

 
  

● Leib/sai, riis, nuudlid ja pasta

● Alkohoolsed joogid, taime- ja muud küpsetusõlid

Ee
st

i
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Sisestage koostisaineid järk-järgult 
aeglaselt väikse sööteava kaudu ja 
lükake need toidutõukuriga torust alla.

Väike 
sööteava

Seda pole vaja külmade retseptide puhul kasutada.

● Sisestage koostisaineid vähehaaval 
umbes iga 5 s järel.

● Mitme erineva koostisaine kasutamisel 
sisestage neid vaheldumisi vähehaaval.

● Ärge koostisaineid jõuga sööteavast alla suruge.
●

 
Kui seade koostisainetest ummistub või tühikäigul 
töötab, siis hoidke mitu sekundit vastupidise 
pöörlemise nuppu “R” vajutatuna. (Vt lk 11.)

● Laske seadmel töötada, kuni sellest ei tule enam 
viljaliha või külma püreed välja. Kaant võib olla 
seejärel pisut raske avada.

 

2

1 Vajutage sisselülitamisnuppu “I”.

3 Kui mahla pressimise lõpetate, siis 
vajutage väljalülitamisnuppu “O” ja 
sulgege tilakate.

① Paigaldage vajalikud osad ja kaas mootorikorpusele.  
(Vt lk 12–15.)

② Valmistage koostisained ette. (Vt lk 16–17.)
③ Pange mahutid mahla- ja viljalihatila alla.
 ●  Külmakoonuse kasutamisel ei ole vaja viljalihamahutit kasutada.
④

 
Ühendage toitepistik elektrivõrgu pistikupessa.

■ Ettevalmistused

■ Mahla pressimine

Kasutamine

● Ühendage toitepistik lahti.
● Puhastage puhastusharja varre otsaga mahla- ja viljalihatila viljalihast.
● Eemaldage ja puhastage osad. (Vt lk 21.)

Ärge tõstke mahlapressi ainult kaanest või pressimiskausist kinni hoides. 
(Seadme osade kukkumisega kaasneb kehavigastuste oht.)

 

■ Pärast kasutamist

■ Märkused
● Koostisainetest olenevalt ja eeskätt kõvade koostisainete viljaliha võib sattuda mahla sisse. 

Kui see teid häirib, siis kurnake mahl. 
● Kui seadmest ei tule viljaliha välja või see koguneb viljalihatilasse ja mahlatarviku peale, 

siis lülitage seade välja ja eemaldage viljaliha.
● Koostisainete tükke võib jääda pressimiskruvi soonde.
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■ Mahla pressimine (suure sööteava kasutamine koos mahlatarvikuga)
     ●  Ärge külmutatud koostisainete kasutamisel suurt sööteava kasutage.

● Iga portsu pressimiseks kulub umbes 10–15 s. 
(See oleneb siiski koostisainetest.)

● Ärge koostisaineid jõuga sööteavast sisse suruge.
● Kui seade koostisainetest ummistub või tühikäigul töötab, siis hoidke mitu 

sekundit vastupidise pöörlemise nuppu “R” vajutatuna. (Vt lk 11)

2
1 Vajutage väljalülitamisnuppu “O”.

Hoolitsege, et toitelüliti ei ole sisselülitatud asendis "I".

Võtke toidutõukur välja, kui see on 
sisestatud.

3

4

5

6

Avage väike sööteava, pange 
koostisained suure sööteava kaudu 
seadmesse ja sulgege siis väike sööteava.

Pange toidutõukur väiksesse sööteavasse. 
(Seda tuleks teha koostisainetest olenevalt.)

Vajutage sisselülitamisnuppu “I” ja lükake toiduaineid 
toidutõukuriga alla.

Kui mahla pressimise lõpetate, siis tehke jälle eespool 
kirjeldatud toiming 1.
● Laske seadmel töötada, kuni sellest ei tule enam viljaliha välja. 

Kaant või väikest sööteava võib olla seejärel pisut raske avada.

Suur 
sööteava

Väike 
sööteava

● Kasutage toidutõukurit ainult siis, kui väike sööteava on suletud.
Toidutõukurit tuleks kasutada ainult väikse sööteava kaudu.

Ee
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Kasutamine (järg)  
■ Retseptid

Mahlakoonus        või külmakoonus      

(2 portsjonit)

• Porgand  .............................................. 300 g
• Banaan  ............................................... 120 g
• Apelsin ................................................ 210 g
• Sidrun .................................................... 10 g

1. Porgandi- ja apelsinimahl

(2 portsjonit)

• Porgand  ............................................... 300 g
• Õun   ...................................................... 300 g
• Sidrun   .................................................... 30 g

2. Porgandi- ja õunamahl

3. Paprika- ja tomatimahl

(2 portsjonit)

• Punane paprika  ................................... 120 g
• Tomat   .................................................. 200 g
• Banaan  .................................................. 60 g
• Sidrun   ..................................................... 10 g
• Õun   ...................................................... 200 g

4. Õuna- ja spinatimahl

(2 portsjonit)

• Õun   ...................................................... 400 g
• Spinat   .................................................. 140 g
• Banaan  ................................................ 100 g
• Sidrun   .................................................... 20 g

5. Kapsa- ja õunamahl

(2 portsjonit)

• Kapsas   ................................................ 200 g
• Petersell  .................................................50 g
• Õun   ...................................................... 200 g
• Sidrun   .....................................................30 g

6. Külm mustika- ja banaanijook

(2 portsjonit)

• Külmutatud mustikad   ...........................100 g
• Külmutatud banaan   ..............................180 g

Ärge kasutage suurt sööteava.
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Puhastamine ja hooldus
● Puhastage seadet pärast igat kasutuskorda.
● Ühendage enne puhastamist elektrivõrgust lahti.
● Ärge kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi, valgendit, poleerimispulbrit, metall- ega nailonharja, 

kuna need võivad pindu kahjustada.
● Ärge puhastage seadet teravate esemetega nagu hambaork või nõel.
● Peske muid osi peale mootorikorpuse lahjendatud neutraalse nõudepesuvahendi ja pehme 

nuustikuga. Loputage seejärel põhjalikult veega ja kuivatage hoolikalt.
● Osad võivad luituda või värvuda koostisainete nagu porgand või lehtköögiviljad jms kasutamisel.

Plekkide teket aitab vältida kõigi osade puhastamine viivitamata pärast igat kasutuskorda.

Pöörlev hari 
 (Vt lk 13.)
Mootorikorpus*3

Pressimiskauss*2

Mahlakoonus*4

Pressimiskruvi*1Toidutõukur

Kaas

*1:  Puhastage pressimiskruvi alumine ots puhastusharjaga.
*2:   Puhastage pressimiskausi tilad puhastusharja varre otsaga.

(Sisepinnad võivad kriimustuda, kui puhastate neid harjaga.)
Paigaldage kõik osad pärast kuivatamist õigesti tagasi. (Vt lk 13.)

 
 

*3:  Pühkige hoolikalt välja väänatud riidega.

Külmakoonus

Tarvikud

Osad, mida EI TOHI pesta nõudepesumasinas Osad, mida võib pesta nõudepesumasinas

■ Kummiharjad, tihend ja kummipunn (Vt lk 13.)

■ Osad, mida EI TOHI pesta nõudepesumasinas

● Peske, laske veel ära nõrguda ja paigaldage siis tagasi.
Ärge neid tagasi paigaldamata jätke.
(Võite need muidu kaotada, lapsed võivad neid suhu pannes lämbuda või need alla neelata. 
Lisaks muule esineks sel juhul ka toote rikke ja mahla lekkimise oht.)

 
 

● Puhastage osad enne nõudepesumasinasse panemist toidujääkidest.
● Osad võivad kuuma tõttu mõraneda. Pange need alati küttekehast eemale või peske 

madala temperatuuriga sättel.
*4: Kui mahlakoonus on ummistunud, siis puhastage see harjaga.

● Kuivatage roostetamise vältimiseks kõik osad pärast pesemist.
● Rikete vältimiseks ärge mootorikorpust tagurpidi keerake.
● Mahlapressi tõstmiseks eemaldage pressimiskauss mootorikorpuse küljest. 

Tõstke neid eraldi, hoides kumbagi osa kindlasti kahe käega. (Vt lk 8.)
● Pange seade hoiule väikelastele kättesaamatusse kohta.

Hoiulepanek

■ Osad, mida võib pesta nõudepesumasinas
Ee

st
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Rikkeotsing
Probleem Põhjus ja lahendus

● See on normaalne.
Kosta võib helisid nagu kriuksud või raksatused.
• Need helid tekivad koostisainete kokku surumisel.
  (Müra võib olla koostisainetest olenevalt üsna vali.)
• Seda heli teeb mahlakoonuse vastu käiv pöörlev hari.

 

  
         
 

Müra seadme 
töötamisel.

Mahlapress ei 
tööta toitenupust 
sisselülitamisel.

● Kas toitepistik on ühendatud elektrivõrgu pistikupessa?
 Ühendage toitepistik elektrivõrgu pistikupessa.

● Pange mahlapress õigesti kokku.
 Peate kaant pöörama, kuni kostab klõps. 

Kui jätate selle tegemata, siis ei lülitu mahlapress 
toitelülitist sisselülitamisel tööle. (Vt lk 15.)

● Kaitselüliti on rakendunud.
 Vt “Kaitselüliti”. (Vt lk 23.)

Eemaldage seadmest keelatud koostisained. 

Mootorikorpus 
on kuum.

● Kasutusaeg ületab lubatud tööaega.
 Ärge ületage lubatud tööaega (kuni 15 min).

Kasutamise jätkamiseks oodake vähemalt 30 min. Nii saab mootorikorpus 
maha jahtuda ja see hoiab ära mootori ülekuumenemise.

Mahlapress 
seiskub äkki.

● Kaas või väike sööteava on lahti.
 Lülitage seade välja, sulgege kaas ja alustage uuesti.

● Kaitselüliti on rakendunud.
 Vt “Kaitselüliti”. (Vt lk 23)

Eemaldage seadmest keelatud koostisained.
● Viljalihatila on ummistunud.

 Lülitage seade välja ja puhastage tila jääkidest harja varre 
otsaga.

Pressimiskauss 
või 
mootorikorpus 
rapub talitluse 
ajal.

● See on normaalne.
Kuna pressimiskauss on mootorikorpuse küljest eemaldatav, 
siis võivad need pressimiskruvi pöörlemisel rappuda.
Ärge vajutage kaanele ega pressimiskausile. 
(Seade võib muidu rikki minna.)

 

   

● Kummipunn ei ole korralikult paigaldatud.
 Paigaldage see kindlalt. (Vt lk 13.)

Pressimiskauss 
õõtsub talitluse 
ajal.

Mahla või külma 
püree leke.

● Tihend, kummiharjad ja/või kummipunn on valesti paigaldatud.
 Paigaldage need õigesti. (Vt lk 12–13.)

Tavatu müra või 
vibratsioon.

● Pressimiskruvi, mahlatarvik või külmakoonus on valesti 
paigaldatud.
 Paigaldage need õigesti. (Vt lk 12–13.)
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Kaitselüliti
Mootor seiskub, kui kaitselüliti rakendub mootori ülekoormamise vältimiseks. 
Tehke nii, kui mootor seiskub:

Lülitage seade välja ja eemaldage tarvikutest 
koostisained.3

Vajutage“R” nuppu vastupidises suunas talitluse 
võimaldamiseks mitme sekundi jooksul.

Lülitage seade välja.

2

Vajutage sisselülitamisnuppu “I”.4 ● Vähendage seadmesse korraga sisestatavate koostisainete hulka ja 
lükake neid õrnalt väikse või suure sööteava kaudu seadmesse.　　

Asendusosad
■ Mahlakoonus

Osa nr:
JD33-163-K0

■ Tihend
Osa nr:
JD27-153

■ Külmakoonus
Osa nr:
JD38-163-A0

■ Viljalihamahuti
Osa nr:
JD36-153-K1

■ Pöörlev hari
Osa nr:
JD35-153-K0

■ Kummihari
Osa nr:
JD34-163

■ Mahlamahuti
Osa nr:
JD05-163-K1

1 ● Vajutage väljalülitamisnuppu “O”.

Toide 220–240 V   50–60 Hz
Energiatarve 150 W

Nõuetekohane talitlus 2 järjestikust 15 min töötsüklit ja
siis 30 min väljalülitatud olekus

 

Ligilähedased mõõdud (L × S × K) 19 × 20,5 × 42,5 cm
Ligilähedane kaal 4,0 kg
Toitejuhtme ligilähedane pikkus 1,0 m
Akustiline õhumüra 63 dB(A) (ref 1 pW)

Tehnilised andmed
Ee
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