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SEADME OSAD 
1. Mootorikorpus 
2. Anum 
3. Filtrihoidik 
4. Väikeste avadega filter 
5. Tigupress 
6. Anuma kaas 
7. Lükkamistarvik 
8. Mahlamahuti 
9. Sisse / välja / tagurpidikäigu lüliti 
10. Viljalihamahuti 
 
  



 

 

OHUTUS 
 Järgige juhendis sisalduvaid juhiseid ja nõuandeid, et seadme kasutamine oleks ohutu ja 

tulemuslik. 
 Kui toitejuhe kahjustub, tuleb lasta see tootja volitatud remondiettevõttes või sarnase 

kvalifikatsiooniga remondiettevõttes välja vahetada, vältimaks elektrilöögiohtu, isiku- ja 
varakahju ohtu. 

 Ärge liigutage seadet juhetpidi tõmmates, vältige juhtme sõlmekeeramist. 
 Seade tuleb asetada kindlale ja tasasele aluspinnale. Seadet ei tohi jätta elektrikontakti 

ühendatuna järelevalveta. 
 Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud 

kasutuseesmärgil.  
 Väikelastel ei tohi lubada seadet kasutada. Seadet tohib lubada kasutada kooliealistel ja 

vanematel lastel ning vähese füüsilise / vaimse /sensoorse võimekusega isikuil, kui neid on 
juhendatud seadet ohutult kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamisega seotud 
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 elektrilöögi saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust või selle osa 

vette ega muusse vedelikku.  
 Seadme liikuvate osade puudutamiseks ja seadme osadeks võtmiseks tuleb seade eemaldada 

elektrikontaktist.  
 Eemaldage seadme pistik alati vooluvõrgust, kui seadet parajasti ei kasutata, kui seadet 

hakatakse koost lahti võtma või puhastama.  
 Hoidke seade alati puhtana, eriti need osad, mis puutuvad kokku toiduga.  
 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sellistes kohtades, nagu 

personaliköök töökohtades ja muudes töökeskkondades; hotellide/majutusasutuste 
kliendiruumid; kodumajutuse asutused; talumajapidamised. 

 
ENNE ESMAKASUTAMIST 
Võtke seade ja selle lisaosad karbist välja. Eemaldage seadme ümbert mistahes kaitsekiled ja 
pakendiosad. Asetage seade kindlale tööpinnale ja jätke vähemalt 10 cm vaba ruumi seadme ümber. 
Ärge paigaldage seadet töötama mööblisse (kinnisesse kappi).  
Enne seadme esmast kasutuselevõttu pühkige kõik eemaldatavad osad puhtaks niiske pehme lapiga. 
Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid puhastusaineid.  
Seade on varustatud turvasüsteemiga, mis ei lase seadet käivitada enne, kui kõik osad on korrektselt 
seadme külge paigaldatud. 
 
KASUTAMINE 
Asetage mootorikorpus kindlale lauapinnale. Asetage mootorikorpusele anum ja keerake see 
vastupäevasuunaliselt mootori peale kinni. Kindlustage, et anum lukustub alusel. 
Paigutage filtrihoidik anumasse ja soovitud jämedusega filter hoidikusse. Pange press filtri sisemusse 
ning pöörake, kuni paikneb filtri sees õiges asendis. Pange peale anuma kaas, nii et see pressi ülemise 
osaga õigesti sobituks. Kõik osad peavad olema omavahel õigesti kinnitunud. Paigutage mahlatila alla 
mahla jaoks anum.  
Parimat mahla saab värsketest ja parajalt küpsetest viljadest. Peske viljad ja lõigake parajateks 
tükkideks, mis mahuks täitetorust sisse. Eemaldage eelnevalt kivid, seemned ja kõvad koored. 
Vajutage sisselülitusnuppu, sisestage viljatükid torusse ja lükake torus allapoole kaasasoleva 
lükkamistarviku abil. Et mitte vigastada seadme osi, ärge lükake toiduainet torusse liigse jõu ja 
intensiivsusega.  



 

 

Seade ei tohi töötada järjepidevalt. Laske seadmel töökordade vahepeal jahtuda 5 minuti vältel, kui 
mootor on 2 minutit järjest töötanud.  
Kui viljatükid jäävad pressis kinni, vajutage tagasikäigunuppu 3-5 sekundi vältel, et mootor pöörleks 
vastupidises suunas. Seejärel vajutage jälle sisselülitusnupule. 
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
Puhastamiseks kohe pärast kasutamist sulgege mahlatila, lülitage seade sisse ja kallake täitetorusse 
puhast vett. Selliselt loputatakse masinas olevad viljade ainejäägid välja. Kui mahuti on tühjendatud, 
lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe elektrikontaktist. Võtke seade osadeks ja puhastage osad 
eraldi. Toiduga kokkupuutuvad osad tuleks pesta nõudepesuainega. 
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 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. Kasutatud kodumasinate käitlusse toimetamisega 

panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet käitlemisasutuste kohta 
kohalikelt omavalitsustelt. 
 
Info  
Täpsemat teavet seadme kohta leiab tootja kodulehelt www.tristar.eu 


