
 

Kasutusjuhend
 

Lugege see kasutusjuhend läbi ja hoidke alles. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke kaasa ka see kasutusjuhend. Enne seadme 
kasutamist eemaldage kõik pakkematerjalid. 

 OLULISED OHUTUSJUHISED 
Järgige peamiseid ettevaatusabinõusid, sealhulgas: 

1 Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, 
aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised, 
tohivad seadet kasutada ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või 
juhendamisel ning tingimusel, et nad mõistavad kõiki seadme kasutamisega seonduvaid 
ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Alla 8-aastased lapsed seadet puhastada ega 
hooldustöid teha ei tohi. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada ja 
hooldustöid teha ainult järelevalve all. Hoidke seade ja selle toitejuhe väikelaste käeulatusest 
eemal. 
Seadet ei tohi asetada vedelikku. 
3 Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, 

klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. 
4 Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelevalveta. 
5 Vedage juhe ohutust kohast, nii et see ei jää kuhugi rippuma ja nii, et keegi selle otsa ei komistaks. 

6 Enne osadeks lahtivõtmist või puhastamist tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja. 

7 Asetage mootoriosa stabiilsele ja ühetasasele pinnale. 

8 Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal kuumadest pliidiplaatidest või põletitest. 

9 Hoidke seadet kaitstuna otsese päikesevalguse eest ja võimalusel luminofoorvalguse eest. 

10 Ärge kasutage seadet järjest kauem kui kaks minutit. Seade võib üle kuumeneda. Kahe minuti pärast lülitage seade välja ning laske 
sellel kaks minutit jahtuda. 

11 Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui kasutusjuhendis kirjeldatud. 

12 Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustada saanud või seadme töös esineb tõrkeid. 

13 Kui juhe on saanud kahjustada, ei tohi seadet enam kasutada. 

Kasutamiseks ainult kodumajapidamises
Joonised 
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1 Kate 

2 Suur hõõrits 

3 Väike hõõrits 

4 Viljalihakoguja 

5 Mahlakogumisanum 

6 Tila 

7 Võll 

8 Mootoriosa  

 Tohib pesta nõudepesumasinas 

LAHTIVÕTMINE 
1 Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja. 

2 Tõstke hõõritsad mootorivõllilt ära. 

3 Võtke ühe käega kinni suurest hõõritsast ja teise käega väikse hõõritsa tiibadest ja eraldage kaks hõõritsat. 

4 Tõstke eraldaja mahlakogumisanumast välja. 

5 Tõstke mahlakogumisanum mootoriosalt ära. 

6 Tõmmake veovõlli ülespoole ja tõstke see seadmest välja. 

HOOLDUSTÖÖD JA KORRASHOID 
7 Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja. 

8 Pühkige seadme välispinda niiske lapiga. Vajadusel võite kasutada veidi nõudepesuvedelikku. 

9 Peske äravõetavaid osi sooja veega, loputage hoolikalt, kuivatage ja laske õhu käes kuivada. 

10 Äravõetavaid osi võib pesta nõudepesumasinas 

11 Nõudepesumasinas pesemine võib mõjutada osade välisviimistlust. 

12 Ärge pange seadet vette ega ühtegi teise vedelikku. 

13 Ärge kasutage tugevatoimelisi ega abrasiivseid puhastusaineid ega lahusteid. 

KOKKUPANEK 

14 Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja. 

15 Asetage mootoriosa stabiilsele ja ühetasasele pinnale. 

16 Lükake veovõlli allosas olev nupp mootoriosa ülaosas asuvasse kuusnurksesse avasse. 

17 Pange tila kohakuti mootoriosa esiküljel asuva tühikuga ja laske mahlakogumisanumat allapoole mootoriosa peale. 

18 Langetage eraldaja mahlakogumisanuma peale. 

19 Suure hõõritsa kasutamiseks langetage see väikse hõõritsa peale, nii et suure hõõritsa põhjas asuvad avad lähevad üle väikse 
hõõritsa tiibade. 

a) Kasutage suurt hõõritsat suurte tsitrusviljade korral (nagu greip ja apelsinid). 

b) Kasutage väikest hõõritsat väikeste tsitrusviljade korral (nagu sidrunid ja laimid). 

20 Langetage hõõrits üle seadme keskosas asuva veovõlli. 

ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS 
21 Kasutage kvaliteetseid, värskeid ja küpseid tsitrusvilju. 

22 Pühkige viljad puhtaks. 

23 Pange viljad küljele ja lõigake need terava noaga pooleks, nii et sektorite keskosades oleksid lõiked. 

MAHLAPRESSIMINE 
24 Sisestage pistik seinapistikupessa. 

25 Pange tila alla klaas või väike kann. 

26 Lükake tila avamiseks allapoole. 

27 Pange pooliku vilja lõikekülg hõõritsa peale ja suruge seda allapoole. 

28 Hõõrits pöörleb ja pressib viljapoolikust mahla välja. 

29 Hõõrits pöörleb alati ühes suunas. 

30 Liigutage vilja, nii et hõõrits puutuks kokku kogu viljalihaga. 

31 Pressimise lõpetamisel mootor seiskub. 

32 Tehke sama ülejäänud viljaga. 

33 Ärge kasutage seadet järjest kauem kui kaks minutit. Pärast kahte minutit kasutamist laske seadmel kaks minutit jahtuda. 

34 Jälgige, et klaas / tass ei saaks liiga täis. 

35 Kui see on täis, lõpetage seadme kasutamine ja lükake tila ülespoole, et see sulgeda ja mahlavool peatada. 

36 Avamiseks tuleb tila tagasi allapoole lükata. 

37 Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, võtke see osadeks lahti, puhastage ja pange hoiule. 

38 Toitejuhtme saab hoiulepaneku ajaks panna mootoriosa all asuvasse hoiukohta. 
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KESKKONNAKAITSE 

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ohtlikke aineid, mis võivad kahjustada keskkonda ja inimtervist. Seetõttu ei tohi selle 
sümboliga märgistatud seadmeid visata sorteerimata majapidamisjäätmete hulka, vaid need tuleb viia vastavasse kogumispunkti, kus 
need suunatakse taaskasutusse või ümbertöötlemisse. 


