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JUICER BY ® 

http://www.sanaproducts.eu/


1. Lue kaikki ohjeet.
2. Älä upota laiteosaa (moottoria) veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen sähköiskun vaaraa vastaan. Älä käytä laitetta 

märillä käsillä. Se voi aiheuttaa sähköiskun ja/tai vian. 
3. Tämä laite EI ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on heikentynyt fyysinen, aistillinen tai

henkinen kyky tai kokemuksen ja tiedon puute, ellei käyttöä valvota valveutuneen vastuuhenkilön toimesta.
4. Irrota pistoke pistorasiasta ennen irto-osien asennusta, ennen kuin poistat irto-osia, ennen puhdistusta ja

kun et käytä laitetta.
5. Vältä kosketusta liikkuviin osiin.
6. Älä käytä laitetta, jossa on vaurioitunut johto tai pistoke tai laitteen toimintahäiriö, tai se on pudonnut tai vahingoittunut

millään tavalla. Palauta laite myyjälle tai lähimmälle valtuutetulle huoltoliikkeelle.
7. Muiden kuin valmistajan suosittelemien tai myymien lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai

vamman.
8. Älä anna kaapelin roikkua pöydän tai tason yli tai koskettaa lämmitettyjä pintoja.
9. Varmista aina, että mehustimen-lukitus on lukittu, kun mehustin on käytössä.
10. Käynnistä painamalla ON / kytke pois painamalla OFF ja irrota sitten pistoke pistorasiasta. Varmista, että

moottori pysähtyy kokonaan ennen irto-osien purkamista.
11. Älä laita sormiasi tai muita esineitä mehustimeen käytön aikana. Jos syöttöputki tukkeutuu, käytä paininta tai

muuta hedelmä- tai vihannesosaa työntämällä tukosta alas. Kun tämä menetelmä ei ole mahdollista, katkaise 
koneesta virta, irrota pistoke seinäpistorasiasta ja pura mehustin ja poista tukos.

12. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta. Irrota pistoke pistorasiasta pistokkeen päästä vetämällä.
13. Varmista laitteen OFF asento ennen kuin irrotat pistorasiasta tai kytket sen pistorasiaan.

SANA by Omega EUJ-707 
Tämä 1-kairainen mehustin on valmistettu laadukkaista hygieenisistä materiaaleista. 
Omega EUJ-707 Sana mehustimen nopeus on 63-75 RPM, se 
takaa täydellisen mehun ja suurimman ravintoarvon. 

Sana mehustin on helppo asentaa ja purkaa nopeaa puhdistusta 
varten. Sana mehustin takaa sinulle monen vuoden ongelmattoman ja 
luotettavan palvelun.

Tärkeät turvallisuusohjeet 
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INSTRUCTIONAL MANUAL 
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Sisältö

Lukitusrengas (TÄRKEÄ) 

Moottori

Monikäyttöinen mehustin 

1. Hedelmämehujen puristin - Sana-mehustin mehustaa tehokkaasti kaikki tavalliset hedelmät,
kuten omenat, päärynät, sitrushedelmät, viinirypäleet, kiivit jne.

2. Vihannesten mehu-uutin - Sana-mehustin mehustaa tehokkaasti kaikenlaisia vihanneksia,
kuten selleriä, porkkanaa, paprikaa, retiinejä ja kaalia tuhoamatta luonnollista makua ja
ravintoa. Tämän ainutlaatuisen uuttoprosessin ansiosta taataan tuore maku ja täysi ravinto.

3. Ruohomehun puristin- Vehnän ruohot, aloe lehdet ja mäntypuut ovat vain muutamia
luonnollisia tuotteita, joita voit mehustaa Sana-mehustinin kanssa. Nauti mitä luonto tarjoaa,
mehusta ne täydelliseen ravitsemukselliseen hyötyyn.

4. Muut elintarvikkeiden käsittelytoiminnot- Sana-mehustin myös pilkkoo ja käsittelee
valkosipulia, kampasimpukoita, pippuria, inkivääriä, retiinejä ja monia muita elintarvikkeita,
kuten yrttejä ja mausteita. Pehmeät ruoat vauvoille ja ikäihmisille ovat valmisteltavissa
nopeasti ja helposti.

5. Pastan valmistus- Tee tuoreita nuudeleita vain muutamassa minuutissa pasta suuttimien
kanssa (s. 9).

6. Tee tuoreita jäädytettyjä jälkiruokia (s. 11-13), pähkinävoita (s. 14) ja vauvanruokaa (s. 15).
7. Jauha kahvipapuja (s. 17).

Painin 

ON-OFF-REV 
kytkin 

Siivilä 
Massa-astia 

Mehuastia 
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Osat mehustamiseen 

Rummun korkki Mehu 
sihti  

Kaira Rumpu 

Osat ruoanlaittoon 

Rummun korkki Suutin Suppilo Kaira Rumpu

Syöttöalusta 

Jäätelö ja 
pähkinävoi 
suutin 

Nuudeli 
suutin 
(litteä) 

Nuudeli 
suutin (pyöreä) Syöttöputki

Syöttöalusta 

Syöttöputki
Hieno
mehusihti 

Karkea
mehusihti 

03



INSTRUCTIONAL MANUAL 
JUICER BY  

Käyttötarkoitus 
Mehusta hedelmiä ja 
vihanneksia. 

Mehusta lehtivihreää. 
Tee nuudeleita. 
Tee vaivanruokia ja sorbetteja. 

Tekniset tiedot 
Malli SANA Mehustin by Omega EUJ-707 
Mitat P: 420 mm  

L: 170 mm 
K: 330 mm 

Paino 5,7 kg 
Käyttöjännite 230 V / 50 Hz (200 W) 
Moottori Yksivaiheinen induktio 
Pyörimisnopeus RPM 63-75 
Sulake 250V 5A 50T 
Sertifikaatti CE 

Osat ja varusteet laitteen mukana 

1 Käyttöohje 2 Mehusihtiä 
1 Mehuastia 1 Siivilä 
1 Massa-astia 1 Painin 
2 Pyöreää nuudelisuutinta 1 Syöttöalusta ja rumpu 
1 Jäätelö ja pähkinävoi 1 Puhdistustyökalu 

suutin 1 Rummun korkki 
1 Litteä noodeli suutin 1 Suppilo 
1 Kaira 1 Moottori 

Yhteensä 17 osaa tämä ohje mukaanlukien 

04



OHJE 
JUICER BY  

Mehustusohjeet 
1. Kuori hedelmät ja vihannekset (banaani, ananas jne.) ennen mehustamista. Sinun ei tarvitse kuoria

hedelmiä, kuten omenoita, tomaatteja. Huuhtele hedelmät ja vihannekset perusteellisesti.
2. Leikkaa hedelmiä tai vihanneksia pieniksi paloiksi (noin 5 cm), jotta mehua voidaan uuttaa

perusteellisemmin.

3. Käynnistä kone. Anna sen kulkea keskeytyksettä, kunnes kaikki mehu on poistettu.
Kun mehustin on ylikuormitettu raaka-aineilla ja massa pysähtyy, tai kun pudotat jotain
syöttöputkeen, katkaise koneesta virta (aseta kytkin OFF asentoon) ja odota, kunnes ruuvi
pysähtyy kokonaan. Aseta sitten kytkin REV-asentoon (peruutus). Käänteinen kierto vapauttaa
kertyneen raaka-aineen tai auttaa poistamaan vieras esine. Kun olet poistanut tukoksen tai
poistanut vieraan esineen, käännä kytkin takaisin OFF asentoon, odota uudelleen, kunnes ruuvi
pysähtyy ja kytke sitten ON-asentoon. Jatka mehustamista.

Huomio! Kun vaihdat suoraan REV-asennosta ON-asentoon, moottori jatkaa laitteen käyttämistä
taaksepäin. Siksi sinun on ensin asetettava kytkin neutraaliasentoon (OFF), odota kunnes ruuvi
pysähtyy kokonaan ja aseta kytkin ON-asentoon.

4. Jos mehustin värähtelee käytön aikana, katkaise koneesta virta. Tyhjennä rumpusetti. Kokoa ja
jatka normaalia toimintaa.

5. Kun olet asettanut viimeiset hedelmä- tai vihannespalat suppiloon, pidä konetta käynnissä
muutaman sekunnin ajan varmistaaksesi, että kone on poistanut viimeiset mehut.

6. Sammuta laite.

7. Puhdista rumpusetti jokaisen käytön jälkeen.

8. ÄLÄ käytä konetta yli 30 minuutin ajan kerrallaan.

Puhdistus-ohjeet 
1. Pese kaira ja muut irto-osat lämpimässä saippuavedessä (Fairy)

keittiön pesualtaassa ja huuhtele hyvin. Anna kuivua.

HUOM! EI konepesua. Mitään laitteen osia ei saa pestä 
astianpesukoneessa. 

2. Älä upota tai kastele moottorin pohjaa tai moottoria veteen. Puhdista
vain kostealla liinalla.
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Vaihe 1 
Aseta rumpu moottorin liitokseen ja lukitse rumpu kääntämällä lukituskiinnike myötäpäivään 
(noin 60 °). 

Vaihe 2 
Hedelmien ja vihannesten mehustaminen 

1) Kovempi materiaali (juurekset, omenat, lehtivihannekset, ...)
Aseta kaira rumpuun ja aseta sitten hieno mehusihtisuodatin.

2) Pehmeämpi materiaali (appelsiinit, ananas, ...)
Aseta kaira rumpuun ja aseta sitten karkea mehusihtisuodatin.

Suodattimen asettamisen jälkeen (hieno tai karkea) aseta rummun korkki rummun päähän 
ja käännä sitä vastapäivään, kunnes se napsahtaa tiukasti paikalleen. 
Mehustin on nyt valmis mehustamaan. 

Kokoonpano-ohjeet 

2 

1 
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Huom! Elintarvikkeiden valmistus 

Jos käsittelet ruokaa, toimi seuraavasti: 
a) Aseta kaira rumpuun ja aseta suppilo mehusihdin sijasta.
b) Valitse haluttu suutin jalostetun elintarvikkeen tyypin mukaan (nuudelien suutin tai

jäätelö ja pähkinävoi, katso seuraavista luvuista (sivut 9. eteenpäin) elintarvikkeiden
käsittelystä oikean valinnan mukaan).

c) Aseta suutin rumpuun suppilon jälkeen.
d) Aseta rummun korkki rummun päähän ja käännä sitä vastapäivään, kunnes se

napsahtaa.

Vaihe 3 
Kun mehustat, aseta massasäiliö 
massan ulostulon alle ja mehuastia 
mehunpoistoaukon alle. Käytä muiden 
ainesosien käsittelyssä myös molempia 
säiliöitä. 

Kytke virtajohto pistorasiaan. 
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Vaihe 4 

Paina ON-painiketta. Aseta muutama paloiteltu 
hedelmä tai vihannes, yksi kerrallaan 
syöttöputkeen. Käytä paininta hedelmien tai 
vihannesten painamiseen varovasti 
syöttöputkeen. Jätä kone päälle syötettäessä 
hedelmiä / vihanneksia. 

Vaihe 6 
Kytke mehustin pois päältä ennen 
lisävarusteiden vaihtamista tai ennen 
liikkuvien osien koskettamista. Irrota 
rumpusetti rungosta kääntämällä 
lukituspidikettä vastapäivään. Vedä 
kaira eteenpäin, jotta se irtoaa 
rumpusarjasta. Huuhtelun jälkeen pese 
kaikki osat lämpimällä saippuavedellä. 
ÄLÄ laita mitään mehustimen osia 
astianpesukoneeseen. 

Vaihe 5 

ÄLÄ aseta metalliesineitä syöttöputkeen. Jos 
rumpusetti on tukkeutunut tai kone lakkaa 
toimimasta, paina kääntöpainiketta 2 - 3 kertaa, 
mikä estää tukkeutumisen. Jatka normaalia 
käyttöä painamalla uudelleen painiketta ON. 
Käytä vain alkuperäistä paininta.

Vaihe 7 
ÄLÄ käytä mehustinta yli 30 minuutin ajan.

Toimintaohjeet 
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Oikean sihdin/suppilon valinta 
 

Tuotteet Sihti/suppilo 
Appelsiinit, päärynät, viinirypäleet, mansikat, kiivi, tomaatit, 
avokado, aloe jne. 

 
Karkea mehusihti 

Kukkakaali, retiisit, punajuuret, pinaatti, porkkanat, omenat, 
bataatit, vehnänalkio ja muut lehtivihannekset. 

 
Hieno mehusihti 

Pasta, sorbetti, jäätelö, maapähkinävoi, vauvanruoka, 
kahvipavut (jauhatus), liotettu riisi tai pavut. 

 
Suppilo 

 
 
 
 

Vaihe 1 
Avaa ja poista rummun korkki. 
Aseta suppilo mehusihdin tilalle. 
Aseta haluttu suutin suppilon eteen (tasainen tai pyöreä nuudelit). 
Aseta rummun korkki etupäähän. Käännä rummun korkkia vastapäivään, kunnes se kiinnittyy 
tiukasti paikalleen. 
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Pastan valmistus 
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INSTRUCTIONAL MANUAL 

Vaihe 2 
Ripottele pieni määrä vehnäjauhoja asetille, joka on asetettu putken alle. 
Valmista taikina jauhoista, munista ja mahdollisesti suolasta. On tärkeää, että taikina ei ole 
liian jäykkää, koska se voi vahingoittaa mehustimen osia. Pehmennä taikinaa lisäämällä 
öljyä. 

Vaihe 3 
Leikkaa pastat haluttuun pituuteen saksilla. 

Vaihe 4 
Sammuta laite. Irrota mehustimen irto-osat ja pese ne lämpimällä saippuavedellä. 
ÄLÄ KOSKAAN laita niitä astianpesukoneeseen. 
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Vaihe 1 
Irrota rummun korkki. 
Aseta suppilo mehustinsihdin tilalle. 
Aseta jäätelö / pähkinävoisuutin rummun korkin takapäähän. 
Aseta rummun korkki suuttimen kera rumpuun ja käännä sitä vastapäivään, kunnes se 
kiinnittyy tiukasti paikalleen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaihe 2 
Aseta kulho tai massasäiliö massan ulostulon alle. Sorbetti tulee ulos sen kautta. Aseta mehusäiliö 
mehun poistoputken alle mahdollisen tippumisen vuoksi. 
Sorbetia voidaan valmistaa kahdella tavalla. 
 
a) Aseta jäädytetyt hedelmät syöttöputkeen ja paina varovasti painimen avulla. Älä koskaan käytä 
täysin jäädytettyjä raaka-aineita mehustimen osien vahingoittumisen estämiseksi. Anna aina 
jäädytettyjen hedelmien sulaa hieman. 
 
b) Syötä tuoreita hedelmiä syöttöputkeen ja paina varovasti painimella. Jäähdytä seos ja käsittele 
uudelleen sen jälkeen. 
 
Jäädytetyt hedelmät menettävät makean makunsa helposti. Voit siis käyttää esim. hunajaa 
makeuttamaan sorbettia. Käytä tuoreita hedelmiä, raastettuja pähkinöitä, suklaalastuja jne. Koristele 
sorbetti. 
 

Vaihe 3 
Sammuta laite. Irrota mehustimen irto-osat ja pese ne lämpimällä saippuavedellä. 
ÄLÄ KOSKAAN laita niitä astianpesukoneeseen.

 
Sorbetin valmistus 
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Vaihe 1 
Jäätelöä voidaan valmistaa useilla tavoilla. Kokeile seuraavia tapoja: 
 
a) Irrota rummun korkki. 
Aseta suppilo mehusihdin tilalle. 
Tässä vaiheessa ei ole tarpeen asettaa suutinta. Laita rummun korkki takaisin rumpuun 
ja käännä sitä vastapäivään kunnes se kiinnittyy tiukasti paikalleen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aseta kulho tai massasäiliö massan ulostulon alle. Jäätelö tulee ulos sen läpi. 
Aseta mehu-astia mehun poistoputken alle mahdollisen tippumisen vuoksi. 
Laita tuoreita hedelmiä syöttöputkeen ja paina varovasti painimella. 
Sekoita seos maidon ja hunajan tai muiden ainesosien kanssa kulhoon. Laita 
seos muoviastiaan ja jäädytä kevyesti pakastimessa. 
 
Irrota rummun korkki ennen jäädytetyn seoksen uudelleenkäsittelyä. 
Aseta jäätelön / pähkinävoisuutin rummun korkin takapäähän. 
Työnnä rummun korkki suuttimella takaisin rumpuun ja käännä sitä vastapäivään, 
kunnes se kiinnittyy tiukasti paikalleen.  

 
 

 
Jäätelön valmistus 



 

INSTRUCTIONAL MANUAL 
 
 
b) Irrota rummun korkki. 
Aseta suppilo mehusihdin tilalle. 
Aseta jäätelön / pähkinävoisuutin rummun korkin takapäähän. 
Aseta rummun korkki suuttimella rumpuun ja käännä sitä vastapäivään, kunnes se lukittuu 
tiukasti paikalleen. 

 
Laita vuorotellen tuoreita hedelmiä ja esijäädytetyn maidon paloja syöttöputkeen. Seosta voidaan 
käsitellä vielä kerran, jotta aineet sekoitetaan täydellisesti. Sitä voi syödä välittömästi tai asettaa 
hetkeksi pakastimeen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaihe 2 

 
Sammuta laite. Irrota mehustimen irto-osat ja pese ne lämpimällä saippuavedellä. 
ÄLÄ KOSKAAN laita niitä astianpesukoneeseen. 
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Vaihe 1 
Irrota rummun korkki. 
Aseta suppilo mehusihdin tilalle  
Aseta jäätelön / pähkinävoisuutin rummun korkin takapäähän. 
Aseta rummun korkki suuttimella rumpuun ja käännä sitä vastapäivään, kunnes se kiinnittyy 
lujasti paikalleen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaihe 2 
Aseta kulho tai massasäiliö massan ulostulon alle. Voi tulee ulos massan ulostulon kautta.  
 
Jokaista pähkinää voidaan käsitellä (maapähkinät, saksanpähkinät ja cashewpähkinät ovat 
sopivimpia - yleensä sellaisia, jotka sisältävät enemmän öljyä). 
Voin säilyvyysaika kasvaa, kun käytetään paahdettuja pähkinöitä. Myös suolaisia pähkinöitä 
voidaan käyttää. 
 
Aseta pähkinät asteittain syöttöputkeen. Jos tahnaa ei tule ulos, käännä mehustin pois päältä, 
irrota rummun korkki ensimmäiselle kierrokselle. Aseta se takaisin ennen toista kierrosta. 
Käsittele seos moneen kertaan, mieluiten neljä kertaa. 
 
Toinen mahdollisuus on lisätä öljyä (vähän kerrallaan) pähkinöihin - maapähkinä, 
saksanpähkinä tai mahdollisesti auringonkukkaöljyyn. Aseta tällöin mehusäiliö mehun 
poistoaukon alle mahdollisen tippumisen vuoksi. Öljyn lisääminen auttaa välttämään toistuvaa 
käsittelyä. Saat suoraan levitettävän koostumuksen. 

Vaihe 3 
Sammuta laite. Irrota mehustimen irto-osat ja pese ne lämpimällä saippuavedellä. 
ÄLÄ KOSKAAN laita niitä astianpesukoneeseen. 

 
Pähkinävoin valmistus 
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Vaihe 1 
Irrota rummun korkki. 
Aseta suppilo mehusihdin tilalle  
Aseta jäätelön / pähkinävoisuutin rummun korkin takapäähän, jotta vauvanruoka on hienoaa 
ja tasaista. Älä käytä suutinta, jos haluat mieluummin karkean tekstuurin. 
Laita rummun korkki suuttimella tai ilman sitä rumpuun ja käännä sitä vastapäivään, kunnes 
se kiinnittyy tiukasti paikalleen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vaihe 2 
Aseta kulho tai massasäiliö massan ulostulon alle. Vauvanruoat tulevat ulos massan 
ulostulosta. 
Aseta mehusäiliö mehunpoistoaukon alle, koska nestemmäistä ainetta voi tippua.  
Esivalmista proteiinit esim. kanan ja kalan liha kypsäksi. 
Valmista seos: 
a) Syötä tuoreita hedelmiä (kuorittuja omenoita, banaaneja, mansikoita, kuorittuja 
appelsiineja ja kiiviä jne.) syöttöputkeen ja paina varovasti painimella alas. 
b) Laita esivalmistetut ainesosat (esim. kypsää kananrintaa, perunaa, porkkanaa, selleriä 
ja herneitä) vuorotellen syöttöputkeen ja paina varovasti painimella alas. 

Vaihe 3 
Sekoita tuotettu seos ja tarjoile. 

Vaihe 4 
Sammuta laite. Irrota mehustimen irto-osat ja pese ne lämpimällä saippuavedellä. 
ÄLÄ KOSKAAN laita niitä astianpesukoneeseen. 

 
Vauvaruokien valmistus 
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Vaihe 1 
Laita kaira rumpuun ja sen perään hieno mehusihti. 
Aseta rummun korkki rumpuun ja käännä sitä vastapäivään, kunnes se kiinnittyy tiukasti 
paikalleen. 

Vaihe 2 
Aseta kulho tai massasäiliö massan ulostulon alle. Massan ulostulosta tulee ulos 
mantelimassaa. Aseta mehusäiliö mehunpoistoaukon alle. Mantelimaito tulee ulos sen läpi. 
 
Aseta mantelit, jotka on kastettu veteen 6 tunnin ajan, vähitellen syöttöputkeen. Paina 
tarvittaessa kevyesti painimella. 
 
Kaada vettä mantelimassaan ja sekoita. Kaada sekoitettu massa painimen avulla syöttöputkeen 
ja paina sitä varovasti eteenpäin. Tuloksena on mantelimaitoa. 
 
Kuivaa mantelimassaa voidaan käyttää jatkokäsittelyyn, esim. kakkujen paistamiseen. 
 

Vaihe 3 
 

Sammuta laite. Irrota mehustimen irto-osat ja pese ne lämpimällä saippuavedellä. 
ÄLÄ KOSKAAN laita niitä astianpesukoneeseen. 
 

 
Mantelimaidon valmistus 
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Vaihe 1 
Irrota rummun korkki. 
Aseta suppilo mehusihdin tilalle  
Laita rummun korkki takaisin rumpuun ja käännä sitä vastapäivään, kunnes se lukittuu 
tiukasti paikalleen. 

 
 

Vaihe 2 
 

Aseta kulho tai massasäiliö massan ulostulon alle. Jauhettu kahvi tulee ulos massan 
ulostulosta. 
 
Laita mehu-astia mehun poistoputken alle mahdollisen jauhetun kahvin murujen vuoksi. 
Ripottele kahvipapuja vähitellen ja pieninä annoksina syöttöputkeen. 
Tuloksena karkeaa jauhettua kahvia. 
 

Vaihe 3 
 
Sammuta laite. Irrota mehustimen irto-osat ja pese ne lämpimällä saippuavedellä. 
ÄLÄ KOSKAAN laita niitä astianpesukoneeseen. 

 
Kahvipapujen jauhaminen 
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• Ole varovainen, kun mehustat seuraavia ainesosia: 
 
- Hedelmät, joissa on vaikeasti pureskeltavia siemeniä, siemenet on poistettava ennen 
mehustamista (hedelmät kuten luumut, persikat ja aprikoosit). 
- Vihannekset, joissa on vahva kuitu, on leikattava pienempiin, 2,5–5 cm suuruisiin palasiin 
ennen säiliöön sijoittamista (vihannekset kuten vesipersellit, selleri jne.) 
- Älä käytä seesaminsiemeniä, puun kuorta, pippuria jne., Joita ei voi uuttaa. 
- Älä käytä alkoholia, sokeria, hunajaa jne. Säilöttyjä hedelmiä. Se voi aiheuttaa vaurioita tai 
vikoja. 
 
• Jäädytetyt hedelmät tai kuivatut ainesosat joita säilytetään jääkaapissa pitkään, voivat antaa 
vähemmän mehua tai olla jopa mahdotonta mehustaa. 
 
• Älä purista jäännöstä, joka on poistettu massan ulostulon kautta, lukuun ottamatta pehmeitä 
hedelmiä. Pehmeät hedelmät voidaan puristaa uudelleen. 
 
• Älä käytä laitetta jyvien jauhamiseen. Se voi aiheuttaa vaurioita tai vikoja. 
 
• Suosittelemme, että juot mehun heti uuttamisen jälkeen. 
 
• Älä käytä laitetta yli 30 minuutin ajan jatkuvasti. Se voi aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen. 
 
• Pitkän käyttöiän takaamiseksi irto-osat on puhdistettava perusteellisesti ajoittain (päivittäisen 
puhdistamisen lisäksi). Upota ne 30 minuutin ajaksi pesuaineeseen likoamaan. Sitten huuhtele 
juoksevan veden alla ja pyyhi jäljellä olevat kerrostumat sienellä. 
 
Älä koskaan upota moottorin pohjaa tai moottoria veteen, pyyhi se kostealla liinalla. 
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Vianmääritys tapahtuu alla olevien tietojen avulla. Suorita vianmääritys ennen kuin otat yhteyttä 
jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen korjausta tai huoltoa varten. Kun otat yhteyttä 
huoltokeskukseen, ole hyvä ja anna laitteen malli ja sarjanumero. 
 
LAITE EI TOIMI 
Varmista, että virtajohto on kytketty oikein. 
Jos laite ei vieläkään toimi, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jotta saat lisää tukea. 
 
YLIKUUMENEMINEN 
Anna mehustinin jäähtyä 60 minuuttia jos vastoin ohjeita suurin suositeltu käyttöaika (30 minuuttia) 
on ylittynyt. 
Jos laite ei vieläkään toimi, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta saat lisää tukea. 
 
NAARMUT KAIRASSA 
Tämä on normaalia. Älä huolehdi. Nämä ovat tavanomaisesta valmistusprosessista johtuvia 
merkkejä. 
 
MEHUSTIMEN PYÖRIMISOSAN PUHDISTAMINEN 
Jos yrität prosessoida runsasta määrää ruokaa kerralla, voit ylikuormittaa mehustimen sekä mehu voi 
päästä rummun lukkoon. 
Älä pakota mehustimeen liian paljon ruokaa kerrallaan. Työnnä ruokaa vähitellen 
. 
Mehun toistuva vuotaminen voi haitata lukituskiinnikkeen pyörimistä. Tässä tapauksessa on tarpeen 
purkaa lukitusmekanismi irrottamalla neljä ruuvia ja poistamalla kuivattujen mehujen jäännökset. 

MEHUSTIN TÄRISEE - NORMAALIA 
Kairan ja rummun lievä liikahtelu on normaalia. Se johtuu moottorin pyörimisestä eikä se ole 
toimintahäiriö. Kovat ainesosat, kuten porkkanat, peruna, retiisi, punajuuret jne. voivat aiheuttaa 
enemmän ravistelua kuin pehmeä ainesosa.
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Sana 
Mehustin 
EUJ-808 

 
 
 
 

Sana 
Mehustin 
EUJ-707 

Sana 
Mehustin 
EUJ-606 

 
 
 
 
 
 
 

Sana Oil 
Extractor 

 
 
 
 
 

Sana Smart 
Bread Maker 

 
 
 
 

Sana 
Kitchen Scale 

Sana 
Grain Mill 

 
The word "sana" comes from Latin and means "to cure". 

This is the main goal of all Sana brand products - to help to cure your 
body. Just change your habits and equip your kitchen 

with the right appliances! 

 
www.sanaproducts.eu 
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THE FUTURE OF YOUR HEALTHY KITCHEN 
Enrich your soul 
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