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OHUTUSJUHISED 

 Järgige ohutust puudutavaid juhiseid, et seadme kasutamine oleks meeldiv ja turvaline.  
 Kui seadme voolujuhe kahjustub, tuleb see lasta tootja poolt volitatud remondiettevõttes 

välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist. 
 Ärge liigutage seadet juhetpidi tõmmates, vältige juhtme sõlmekeeramist. 
 Seade tuleb asetada kindlale ja tasasele aluspinnale. 
 Seadet ei tohi jätta vooluvõrku ühendatuna ilma järelvalveta.  
 Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud 

kasutuseesmärgil.  
 Seadet ei tohi kasutada väikelapsed.  
 Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes võimete ja/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 seadmega mängida. Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest. 
 Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui neid selles tegevuses ei juhendata 

vastutusvõimelise täiskasvanu poolt. 
 Et vältida elektrilööki, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust vette ega muusse 

vedelikku. 
 Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust enne liikuvate ja muude osade vahetamist või 

eemaldamist.  
 Eemaldage seadme pistik alati elektrikontaktist, kui seadet parajasti ei kasutata; või enne 

seadme koost lahti võtma hakkamist / puhastamist. 
 Hoidke seade alati puhtana, eriti need osad, mis puutuvad kokku toiduga.  



 

 

 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja kodumajapidamisele sarnastes 
tingimustes, nagu personaliköök töökohtades ja muudes töökeskkondades; 
hotellide/majutusasutuste kliendiruumid; kodumajutuse asutused; talud. 

 
SEADME OSAD 
1. Lükkamistarvik 
2. Kaas 
3. Mahlasõel 
4. Keskmine detail 
5. Mahlatila 
6. Lukustuskäepide 
7. Alus 
8. Kiirusevaliku lüliti 
9. Viljaliha anum 
 
KASUTUSELE VÕTMINE 
Võtke seade ja selle lisaosad karbist välja. 
Eemaldage kleebised, kaitsekiled vm 
pakendiosad. Asetage seade kindlale tööpinnale 
ja jätke vähemalt 10 cm vaba ruumi seadme 
ümber. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks 
mööblisse ehitatuna ega õuetingimustes.  
Enne esmakordset kasutuselevõtmist pühkige 
kõik äravõetavad osad niiske lapiga üle. Ärge 
kasutage puhastamiseks abrasiivseid 
puhastusaineid / vahendeid. Seade on varustatud 
süsteemiga, mis hoiab ära seadme käivitamise 
juhul, kui kasvõi üks komponent ei ole õigesti 
paigaldatud. 
 
KASUTAMINE 
Pange tähele! Pidage kinni kasutamise ajapiirangust: ärge käitage seadet kauem kui 1 minuti vältel 
järjest, laske seadmel vahepeal 2 minutit jahtuda ning kolme tööfaasi järel laske seadmel jahtuda 15-
20 minutit enne uut kasutamist. Sellisel moel kasutades pikeneb seadme kasutusiga tunduvalt.  
Pange tähele! Kui seade poole töötamise pealt iseenesest seiskub, võib olla rakendunud 
ülekuumenemiskaitse. Laske seadmel väljalülitatuna jahtuda kuni 30 minutit ja proovige uuesti 
käivitada. 
Kasutamiseks seadke mahlatila keskmise detaili mahlaväljundiga kohakuti ja paigaldage need. 
Asetage keskmine detail alusele. Asetage sõel keskmise detaili sisse ja kindlustage, et see on õiges 
asendis. Enne kasutamist tuleb veenduda, et sõela võrk ei ole kuskilt katki, vastasel juhul ärge pange 
seadet tööle ja pöörduge tootja volitatud remondiettevõttesse. 
Asetage aluskorpusele katte osa, veendudes et detailide õnarused üksteisega sobituks. 
Ühendage lukustuskäepide kattega ja vajutage allapoole, kuni see klõpsuga kinnitub. Paigaldage 
viljaliha anum. Asetage nõu või klaas mahla jaoks mahlatila alla. 
Valmistage ette puu- või köögivili, millest mahla hakkate tegema - peske, tükeldage, eemaldage kivid, 
seemned, paks koor või kest. 
Ühendage seade elektrikontakti ja valige soovitud töökiirus. 



 

 

Pange ettevalmistatud viljatükke ettevaatlikult täitetoru kaudu mahlapressi sisse ja lükake spetsiaalse 
tarviku abil allapoole. Ärge kunagi pange täitetorusse sõrmi ega muid objekte. Kui viljaliha anum või 
mahlaanum saab täis, peatage seade. 
 
PUU- JA KÖÖGIVILJADE SOBIVUS MAHLAKS 
Rohke vedelikusisalduse tõttu on sobivaimateks viljadeks ananassid, peet, seller, õun, kurk, spinat, 
melon, tomat ja tsitrused. 
Õhukese koorega vilju ei pea koorima, ent näiteks tsitruseid, ananasse ja toorest peeti tuleks koorida. 
Tsitruste seemned tuleks eemaldada, sest need annavad mahlale mõru maitse.  
Tärkliserikkaid vilju, nagu banaan, papaia, mango, viigimari ja avokaado ei tohiks selle mahlapressiga 
kasutada. 
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
Lülitage mahlapress korraks sisse ja valage täitetorusse sooja vett, laske vesi välja joosta. 
Eemaldage seade vooluvõrgust. Kasutage seadme pindade puhastamiseks pehmet niisket lappi. 
Seadme korpuse sisemusse ei tohi lasta sattuda mingeid vedelikke. Toiduainetega kokkupuutuvad 
seadmeosad tuleb pesta nõudepesuaine lahuses. Seadme osi ei tohi pesta nõudepesumasinas. 
Kuumuse või söövitavate ainetega kokkupuutel võivad seadme osad deformeeruda või muuta värvi. 
 
KESKKONNAKAITSE 

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega ühelgi 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. 
 
Info 
Lisainfot leiab tootja kodulehelt www.princesshome.eu 


