aeglane mahlapress

Kasutusjuhend
t Palun lugege kasutusjuhend enne
seadme kasutamist hoolikalt läbi.
tHoidke kasutusjuhend käepärast.
tToote disaini ja muid uuendusi
võidakse teha sellest avalikult
teavitamata.

www.versapers.nl

Turvaliseks kasutamiseks:
Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb alati järgida järgnevaid põhilisi ettevaatusabinõusid:
1. Loe läbi kasutusjuhend.
2. Et vältida elektrilöögi ohtu, ärge asetage seadme põhiosa (mootorit) vette või ükskõik
millisesse teise vedelikku.
3. Kui seadet kasutavad lapsed või kasutatakse seda laste läheduses, on vajalik hoolikas
järelvalve.
4. Eemaldage seade elektrivõrgust, kui te seda parajasti ei kasuta, enne seadme
kokkupanemist või lahtivõtmist ning enne puhastamist.
5. Vältige kokkupuudet liikuvate osadega.
6. Ärge töötage seadmega, mille juhe või pistik on kahjustatud või kui seadmel esineb
mingid rikkeid, kui see on maha kukkunud või ükskõik, millisel moel kahjustatud. Viige
seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse, kus see vajadusel parandatakse või
korrigeeritakse seadme elektroonikat/mehhaanikat.
7. Lisade kasutamine, mida tootja pole soovitanud või mis on teise tootja omad, võib
põhjustada tulekahju, elektrilööki või vigastusi.
8. Ärge jätke seadme juhet rippuma üle laua või leti ääre.
9. Veenduge alati, et mahlapressi lukustusklamber on korralikult kinni, kui mahlapress
töötab.
10. Keerake lüliti pärast iga kasutamist kindlasti „OFF“ asendisse.
11. Ärge pange töötavasse seadmesse sõrmi või muid objekte. Kasutage juur- ja puuviljade
sisestusavasse surumiseks spetsiaalset lükatit või teist puuvilja/juurvilja. Kui see pole
võimalik, lülitage seade välja ning võtke see lahti, et eemaldada ülejäänud puu- või juurvili.
12. Ärge kasutage seadet õues.
13. Ärge kasutage seadet jooksva vee, töötava gaasipliidi, elekripliidi plaadi või küdeva ahju
läheduses.
14. Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui ette nähtud.

Hoidke need juhised alles!
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Versapers aeglase mahlapressi kasutajale
Versapers aeglasel mahlapressil on uutmoodi mehhanism, mille puhul mahl pigistatakse
viljadest välja, mitte ei lihvita ega tsentrifuugita. Versapers aeglane mahlapress on hiljuti välja
töötatud patenteeritud toode, mis on võimeline tegema sojapiima, aedviljamahla, värskelt
pressitud puuviljamahla ja paljusid teisi mahlu värskest toorainest.
Aeglase pigistuskruvi abil pressitakse mahl, mitte ei jahvatata toorainet, mis tagab mahla
selge värvi, naturaalse maitse ja toitainete ning vitamiinide säilimise. Kasutamaks toodet
maksimaalselt ära, järgige siin juhendis toodud soovitusi ja kasutusjuhiseid.
Palun lugege kasutusjuhendit, kui seadmel esineb tehnilisi probleeme või kui te pole kindel,
kuidas mingil puhul peaks seadet kasutama. Versapers ei vastuta kahjustuste või vigastuste
eest, mis võivad olla tingitud kasutusjuhendi mittemõistmisest või seadme ebaõigest
kasutamisest. Versapers on igati püüdnud teha antud kasutusjuhendi täielikuks ja põhjalikuks
– kasutage seda, et tunda oma uuest ostust veelgi rohkem rõõmu ja ning saada sellest enam
kasu tervisele.
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1

Toote osad

Salv

Alus

Pigistuskruvi

Valge sõel
(vähem viljaliha)

Kollane sõel
(rohkem viljaliha)

Pealmine
osa

Lükati

Pöörlev hari

Konteiner (2)

NB!
Nagu allpool näidatud, peab salve
serv osutama alusele märgitud
‘CLOSE’ (suletud) positsioonile, et
mahlapress korralikult töötaks.

Anum/trummel
Viljaliha
väljutusava
Mahla
väljutusava

Tähtis:
Ärge käivitage mahlapressi,
sisestamata toorainet. Ärge töötage
tühja trumliga.
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Harjake
puhastamiseks

Ohutusnõuded
Palun lugege ohutusnõuded enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.
Palun järgige ohutuseeskirju, vältimaks vigastusi.
Hoiatusmärgid
Hoiatus: selle märgiga ohutusnõude eiramine võib lõppeda tõsise vigastuse või
isegi surmaga.
Ettevaatust! Selle märgiga ohutusnõude eiramine võib tekitada tõsist kahju
seadmele.

Piirangud
Hoiatus
Näide:

Oht tervisele

Keelatud

Piirangud

Hoiatus
Ärge ühendage seadet
vooluvõrku ega eemaldage seda
sealt märgade kätega.

Veenduge, et
pistik on korralikult
pistikupesas.

Ärge kasutage seadet muul
voolutugevusel kui 230 Volti.

Ärge suruge pistikut jõuga
pistikupessa. Tagage, et pistiku
läheduses poleks kuumusallikaid
ning et juhe poleks kuidagi
painutatud või keerdus.
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Hoiatus
Ärge võtke seadme alust lahti.
Probleemide korral pöörduge
teenindusse.

Lõpetage kasutamine, kui seadme
juhe on kahjustatud või lahti.

Ärge pange seadmesse
tundmatuid aineid.

Hoidke seadme alus (mootor) alati
kuiv.

Hoidke seade kättesaamatult
laste või personali eest, kes pole
tutvunud selle kasutusjuhendiga.

Ärge eemaldage seadme küljest
mingeid osi, kui seade parajasti
töötab. Ärge pange seadmesse
selle töötamise ajal tundmatuid
objekte.

Ettevaatust!
Ärge lülitage seadet sisse, kui
selle salv on lahti.

Ärge eemaldage pistikut
pistikupesast, kui ruumis on
gaasileke, selle asemel avage
kõik aknad, õhutamaks ruumi.

Kasutage masinat tasasel,
ühtlasel pinnal.

Ärge pange seadmesse objekte,
mida pole juhistes nimetatud kui
antud seadmega kasutatavaid.
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Veel ettevaatusabinõusid:
Ärge eemaldage salve seadme
töötamise ajal.

Kui pigistuskruvi peaks kinni
kiiluma, andke sellele paariks
sekundiks tagurpidikäik (REV),
siis proovige seade uuesti tööle
panna.

Ärge eemaldage seadme
pealmist osa seadme töötamise
ajal.

Ärge kasutage pressitava materjali
salve sisestamiseks midagi muud
kui selleks mõeldud spetsiaalset
lükatit.

Ärge kasutage seadet rohkem
kui 30 minutit järjest. Pärast 30minutilist kasutamist lõpetage
seadmega töötamine kümneks
minutiks.

Ärge sukeldage seadet (selle
mootorit) vette.

Hoiatus
Pärast kasutamist eemaldage
seadme pistik pistikupesast.
Ärge eemaldage seda tõmmates
juhtmest, vaid pistikust.

Kui kasutamise ajal on tunda
mingit ebatavalist lõhna (kuumus,
suits), lõpetage seadme
kasutamine kohe ning pöörduge
lähimasse keskusesse, kus antud
seadet müüakse.

Seadme alus kaalub 5,2 kg.
Tõstke seda kahe käega.

Ärge loputage seadme pealmisi
osi veega temperatuuril rohkem
kui 80° C.
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Kokkupanemise juhis 1

1

4
salv

anum

nool salve peal

punane täpp
trumlil

alus

Kinnitage kauss/trummel alusele.
1. Veenduge, et kinnitatav anum on täielikult
kinnitusvõlli küljes.
2. Keerake anumat, et see kinnituks.
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Paigaldage salv anuma peale.
Veenduge, et nool salve peal ja punane täpp
trumlil on joondatud.

Punane täpp
sõela peal
Pöörlev hari

Vaade ülalt

sõel
Punane täpp
anuma peal

Paigaldage sõel ja pöörlev hari trumlisse.
Veenduge, et punased täpid anumal ja sõelal on
ühel joonel.

Tehke kindlaks, et salvel olev nool näitab alusel
oleva „CLOSE“ märgi peale.

Vaade ülalt

3

pigistuskruvi

Asetage presskruvi trumli keskossa ja vajutage
kõvasti.
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Seadme lahtivõtmisel keerake salve
ettevaatlikult vastupidises suunas.

Kokkupanemise juhis 2

1

Asetage sõel pöörleva harjakese sisse.
sõel

pöörlev hari

2

Asetage sõel + pöörlev hari trumlisse.
Punane täpp
sõelal

Veenduge, et punased täpid sõelal ja anumal
on joondatud.

Punane täpp
trumlil

3

Pange presskruvi sõela sisse ja vajutage
kõvasti.
presskruvi

sõel

trummel
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Kokkupanemise juhis 2

4

Asetage salv anuma peale.
Veenduge, et nool salvel on ühel joonel
punase täpiga anumal/trumlil.
Keerake salve päripäeva, et lukustada
see trumli külge.

nool salvel

punane täpp
trumlil
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Paigaldage kogu pealmine komplekt
alusele
Nagu näidatud allpool, asetage pealmine
komplekt alusele ning keerake seda nii, et
salve serv osutab „CLOSE“-märgile alusel.

LAHTI

mahla väljutus

KINNI

alus
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Kokkupanemise juhis 1, 2
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Nüüd ühendage seade vooluvõrku.
Asetage üks konteiner viljaliha
väljutamise ava alla ja teine konteiner
mahla väljutamise ava alla.

Kollane kummipadi
Trumli all on kollane kummipadi, mis tagab selle, et kogu mahl väljub mahla väljutamise
avast (mitte viljaliha väljutamise avast). Enne mahla tegemist veenduge alati, et kummipadi
on omal kohal.
Kollane kummipadi on eemaldatav – lihtsalt haarake kummipadja ühest servast ning
tõmmake see välja. Väike kummipadi võib puhastamise käigus kergesti kaduma minna,
seetõttu olge seadme puhastamisel ettevaatlik. Asetage kummipadi kohe pärast seadme
puhastamist oma kohale, et see ära ei kaoks.

Kummipadi
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Kuidas kasutada Versapers aeglast mahlapressi

1

Mahlapressil on kolm seadistust:

2

Palun loputage kõik materjalid hoolikalt läbi, enne
kui need masinasse panete.

‘ON’ käivitab mootori, alustage mahla tegemist.
‘REV’ on „tagurpidikäik“: kasutage seda ainult siis,
kui miski on kinni kiilunud.
‘OFF’ on keskmine positsioon. Sellega on võimalik
seade välja lülitada.

Pärast loputamist asetage tooraine salve.
Kui lõigata materjal väikesteks tükkideks, kukub
see salve põhja ja sel juhul pole lükati kasutamise
vajadust. Vahepeal võib siiski lükatit kasutada, et
vajutada mahlamaterjal allapoole.
Kõvemate puu- ja juurviljade lõikamine väiksemateks
tükkideks vähendab masinale rakenduvat pinget ning
lihtsustab mahlategu.
Palun eemaldage enne seadme kasutamist viljadest
kõik kõvad seemned.

HOIATUS
Lülitage seade pärast kasutamist välja. Kuivatage käed enne lüliti puudutamist.
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Kasutamata mahla hoidke
külmkapis.

Ärge kasutage seadet märgade
kätega.

Ärge käivitage masinat enne, kui
olete sisestanud materjalid.

Ärge laske seadmel tühjalt
töötada.
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Ohutus seadmega töötamisel
Ärge kasutage seadet
rohkem kui 30 minutit

Järjest, vastasel korral võib mootor üle kuumeneda. Andke
mootorile pärast 30-minutilist töötamist vähemalt 10 minutit
puhkust.

Ärge kasutage lükatina midagi
muud kui lükatit ennast.

Teised objektid nagu kahvlid, söögipulgad, lusikad jne
võivad seadet tõsiselt kahjustada

Ärge kasutage seadet
märgade kätega.

Vee tungimine vooluahelasse võib põhjustada seadme
rikkeid või elektrilöögi. Eriti hoolas olge ON/OFF nupu
kasutamisel.

Eemaldage kasutatavatest
viljadest kõik kõvad
seemned.

Seadet võivad kahjustada kõvad seemned puuviljadest
nagu kirsid, aprikoosid, virsikud, oliivid, datlid jne. Arbuusi-,
õunte või pirnide seemned ei tekita probleemi. On hea, kui
eemaldada tsitruseliste (sidrunid, apelsinid) seemned, kui
see on võimalik, kuid need ei kahjusta seadet. Papaia või
meloni seemneid ei ole mahla maitset silmas pidades hea
koos viljalihaga mahlapressi sisestada – eemaldage need.
Suurel hulgal viinamarjaseemneid võivad põhjustada
mõne seadme osa kinnikiilumist, seetõttu sobivad mahla
tegemiseks kõige paremini seemneteta viinamarjad.

Lõigake kõvad puu- ja
juurviljad väiksemateks
tükkideks.

Porgandid, peedid ja kiulised köögiviljad võivad olla
väga kõvad. Et mitte tekitada seadmele liigset pinget,
on hea lõigata need väiksemateks tükkideks või 1 cm
laiusteks ribadeks, enne kui sisestate need salve. Ärge
pange seadmesse korraga liiga palju kõvu vilju ning laske
seadmel need ‘lõpuni tarbida’, enne kui lisate juurde.

Kui seade on kinni kiilunud ja ei tööta...
Lülitage seade välja ja andke sellele mõneks sekundiks
‘tagurpidikäik’ (REV).
Seejärel proovige seade uuesti sisse lülitada.
Kui pärast paari katset ei hakka seade siiski tööle,
lülitage masin välja ja võtke lahti järgides alljärgnevaid
juhiseid. Pange seade uuesti kokku ning proovige masin
taaskäivitada.

11

Seadme lahtivõtmine ja puhastamine

1
2

Lülitage seade välja ning ühendage
see elektrivõrgust lahti.

4

Kasutage seadme põhjalikuks
puhastamiseks seadmega kaasas
olevat harjakest.

Salve avamiseks keerake seda,
haarates mõlemast väljutusavast.
Veenduge, et nooleke on ühel joonel
‘OPEN’ märgiga, enne kui eemaldate
seadme pealmised osad (trumli).

Ärge mingil juhul kasutage
puhastamiseks metallkäsna, see
vigastab seadet. Ärge peske seadme
osi ka nõudepesumasinas.
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3

Ärge mingil juhul kasutage
puhastamiseks metallkäsna, see
vigastab seadet. Ärge peske seadme
osi ka nõudepesumasinas.

Lahtivõtmise järjekord
1. Salv
2. Pigistuskruvi
3. Sõel
4. Pöörlev hari
5. Trummel
6. Kummipadjake
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6

Kuivatage seadme osad pärast
puhastamist ning pange
kummipadjake tagasi trumli alla.

Enne, kui pöördute seadme parandaja poole...
Probleem

Lahendus

Seade ei tööta.

- Kontrollige, kas seade on korralikult vooluvõrku
ühendatud.
- Kontrollige, kas seade on korrektselt kokku pandud.
- Helistage poodi, kust Versapers’i ostsite.

Mahla tuleb mahla väljutusavast vähe
või tuleb seda viljaliha väljutusavast
palju.

- Kontrollige, kas kummipadjake on õigesti paigaldatud.
- Veenduge, et kasutatavad puu- ja juurviljad on värsked.

Seade lõpetas töötamise.

- See võib olla tingitud sellest, et korraga on sisestatud
liiga palju materjali.
- Kontrollige, kas kõvad seemned on viljadest eemaldatud.
- Kontrollige, et kiulised juurviljad oleksid lõigatud
väiksemateks tükkideks.
- Lülitage masin sisse ning andke sellele paarik
sekundiks tagurpidikäik, enne kui alustate uuesti
seadmega töötamist.

Seade teeb mahla tegemisel kriuksuvat
häält.

- Selline hääl on mahla tegemisel täiesti normaalne –
materjalid pressitakse pigistuskruvi abil sõela vastu ja see
tekitab kriuksuvat heli.

Masin rapub.

- Kerge rappumine on normaalne. See on märk sellest,
et mootor töötab korralikult. Kui te panete käe salve ja
anuma ühenduskohta, tunnete te seal mõningat liikumist.
See on normaalne masina sees töötavate jõudude
tulemus.

Trummel liigub ja keerleb, kui ma
annan seadmele tagurpidikäigu.

- Nõnda võib juhtuda, kui pigistuskruvi on väga tihedalt
materjalidega koos. Korrigeerige trumli ja salve asendit
enne, kui seadme uuesti tööle panete.
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Toote tehnilised parameetrid

Product specifications
Toote nimetus

Versapers aeglane mahlapress

Mudeli nimi

Emotion

Pinge, millel seade töötab

230 V

Sagedus

50 Hz

Elektritarbimine

150 W

Pöörlemiskiirus

80 pööret minutis

Juhtme pikkus

140 cm

Mootor

Ühefaasiline induktsioonmootor

Kaal
Mõõdud

5,2 kg
Laius

17,3 cm

Pikkus

25.0 cm

Kõrgus

40,2 cm

Lubatud kasutusaeg

14

järjest kuni 30 minutit.

MÄRGE
Nagu teiegi, on Versapers pidevas liikumises. Me jätkame enese arendamist, kasvamist ning õppimist.
Oma toote kohta viimase info või näpunäidete ja retseptide saamiseks külastage meie veebilehte www.
versapers.nl
Meid huvitab väga teie tagasiside Versapers’i kohta. Jagage meiega oma mõtteid meie online-foorumis ja
saage teada, mida on teised kasutajad Versapers’ist arvanud.
Täname!
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aeglane mahlapress
Klienditeenindus Hollandis: www.versapers.nl

