
Puuviljapurustaja M50 Kasutus- ja hooldusjuhend  
 

Palun lugege see juhend põhjalikult läbi ning järgige hoolikalt selles toodud juhiseid. 

 Nii tagate enda ja ümbritsevate inimeste turvalisuse.  

 Samuti on siis tagatud puuviljapurustaja pikaaegne ja probleemideta kasutus. 

 

OHOTUSREEGLID lugege seda juhendit hoolikalt. 

 Tutvuge puuviljapurustaja juhtnuppude ning õige kasutuskorraga. 

Enne seadme lahti võtmist eemaldage seade vooluvõrgust. 

Käivitage purusti ennem tööprotsessi algust ja lülitage tavaolukorras välja  

ainult pärast tööprotsessi lõppu.. kui kõik viljad on purustatud seadmes. 

Puhastage seade peale kasutamist hoolikalt. 

Veenduge et pistik ja toitekaabel oleks alati terved 

Ärge asetage purustisse kunagi võõrkeha. 

Ärge kunagi pange võõrkehi ega käsi lehtrisse, kui purusti on vooluvõrku ühendatud. 

Enne lehtri eemaldamist tuleb seade alati vooluvõrgust lahti ühendada. 

Ärge kunagi kasutage purustajat, kui lehter on eemaldatud. 

1. Kontrollige visuaalselt purustit, elektrikaablit, pistikut, et veenduda, et need on enne iga kasutamist heas 
seisukorras.  

2. Asetage purusti kindlale ja tasasele pinnale. 

3. Veenduge, et lehter oleks taielikult kinnitatud kõigi poltidega; Ühendage elektrivõrku ainult siis, kui see on tehtud.  

4.Puuvilja purustatud massi kogumiseks asetage tühjenduskanali alla sobiv toiduaine normidele vastav anum. 

5. Lülitabe purusti mootor sisse, vajutades rohelist nuppu ON. Oodake… mootor peab enne puuvilja sisestamist 
täiskiirusel töötama. 

6. Asetage puuvilju lehtrisse sobivas koguses... kuulate, et mootor töötaks ühtlasel kiirustel. Kui seade ummistub st 
mootori pöörded seiskuvad või purustatud massi ei tule enam seadmest välja, siis lülitage koheselt seade välja.  

Ärge kunagi püüdke käivitada mootorit, kui purusti on taidetud viljadega. Enne välja lülitamist peab olema purusti 
tühi.  

PUHASTUS  
 Enne punkri eemaldamist tuleb seade alati vooluvõrgust lahti ühendada.  

1. Peske purusti kohe parast kasutamist, enne kui viljaliha on kuivanud.  

2. Võte puhastada seadet ka aiavoolikust vett niristades purustajasse hetkel kui purusti töötab. See vabastab suurema 
osa jääkmassist. Ärge pange kasi lehtrisse ega kasutage midagi enamat kui vett kui masin töötab.  

3.Lülitage purusti välja ja eemaldage vooluvõrgust. 

4. Vabastage kinnitusmutrid eemaldage lehter. Ettevaatust teradega. 

5. Puhastage terad/alusplaat ennem kokkupanekut, kasutades nt tavalist joogivett ja nailonist kööginõude harja. 

6. Pärast puhastamist paigaldage lehter ja pingutage neli mutrit kindlalt. 


