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Turvallisuusohjeet 

San EUJ-828 mehustimen osat

Näin purat mehustuskammion

Näin valmistelet raaka-aineet / Siivilätyypit

Näin kokoat mehustimen

Näin kokoat jäätelösiivilän 

Näin kinnität mehustuskammion runkoon

Näin mehustat : mehu/ jäätelö

Näin käytät paineensäätövipua

Näin käytät paineensäätövipua eri raaka-aineiden mukaan.

Näin puhdistat laitteen

Mehustuksessa huomioitavaa 

Jos kaira pysähtyy kesken mehustamisen

Tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun 

huoltoliikkeeseen.

Laitteen tiedot

01 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käytön aloittamista.
02 Säilytä käyttöohjeet
03 Käytä vain jännitettä 230-240 V.
04 Käyttöohjeita voidaan päivittää/muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 
05 Laadunparannuksia voidaan tehdä ilman erillistä ilmoitusta.

EUJ-828 ( Laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön )

SISÄLLYSLUETTELO
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Turvallisuusohjeet

• Älä kytke pistoketta märillä käsillä. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vamman.
Käytä vain 230-240 V jännitettä. Väärä jännite voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Moottori 
voi myös vioittua väärän jännitteen vuoksi.

• Kytke virtajohto oikein ja työnnä se tiukasti pistorasiaan. Virheellinen kytkentä saattaa 
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

• Jos virtajohto on vaurioitunut, sen voi vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.
Vaurioituneen virtajohdon käyttäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

• Älä pura, yritä korjata tai muuttaa laitetta itse millään tavoin. Älä laita mitään 
vierasesineitä laitteen rungossa oleviin reikiin tai aukkoihin.  Se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, tai 
toimintahäiriön. Jos tarvitset teknistä tukea, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

• Älä käytä, jos pistoke ei ole kunnolla kiinni virtajohdossa. Se voi aiheuttaa sähköiskun, 
tulipalon tai vamman.

• Älä anna laitteen rungon kastua.  Ole tarkkana, että mitään nesteitä ei pääse kosketuksiin 
laitteen virtakytkimen kanssa. Älä koske virtakytkimeen märillä käsillä, se voi aiheuttaa sähköiskun tai 
tulipalon. 

• Virtajohto täytyy kytkeä maadoitettuun pistorasiaan. Älä maadoita sitä kaasujohtoon, 
muoviseen vesiputkeen, puhelinjohtoon, jne. Se voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, toimintahäiriön 
tai räjähdyksen. 

• Älä koskaan pur laitetta kun se on toiminnassa. Kun laite on toiminnassa, älä koskaan laita 
sormia, haarukoita, lusikoita, ym. vierasesineitä syöttöputkeen, mehun ulostuloaukkoon tai kuidun 
ulostuloaukkoon. Se voi aiheuttaa vamman, onnettomuuden tai toimintahäiriön.

• Älä anna lasten käyttää mehustinta. Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden 
käyttöön, joilla on heikentyneet fyysiset, psyykkiset tai aistilliset kyvyt, ennen kuin he saavat 
tarvittavaa ohjausta ja neuvontaa laitteen turvalliseen käyttöön.

• Älä käynnistä laitetta ennenkuin turvakansi on kunnolla paikoillaan. Näin vältät 
vammat ja mahdolliset laitteen toimintahäiriöt.

• Jos havaitset kaasuvuodon, älä kytke laitetta pistorasiaan.. Avaa ikkuna välittömästi ja 
tuuleta asunto hyvin. Se voi aiheuttaa vamman tai toimintahäiriön, jos kytket laitteen pistorasiaan. 
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Turvallisuusohjeet

• Jos kaira lakkaa pyörimästä mehustuksen aikana, paina [REV] kytkintä ja pidä 
se pohjassa 2-3 sekunnin ajan. Vapauta kytkin ja odota kunnes kaira on kokonaan 
pysähtynyt, sen jälkeen paina jälleen [ON] kytkintä . Jos mehustin on liian täynnä raaka-aineita ja 
pysähtyy toistuvasti,  osat voivat vahingoittua moottorin ylikuumenemisen vuoksi. Välttääksesi 
ylikuumeneminen, sammuta moottori ja poista tukoksen aiheuttamat raaka-aineet. Jos ongelmat 
tämänkin jälkeen jatkuvat, pysäytä laite välittömästi ja ota yhteyttä valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen.

• Älä pura tai liikuttele laitetta, kun se on toiminnassa. Se voi aiheuttaa vamman tai 
laitteen rikkoutumisen. Sulje laite virtakytkimestä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin purat 
tai liikuttelet laitetta. 

• Kun käytät laitetta, huolehdi että pitkät kaulakorut, solmiot, huivit tms. eivät 
joudu syöttökaukaloon. Ne voivat aiheuttaa vamman, toimintahäiriön tai laitteen 
rikkoutumisen.

• Käytä laitetta tasaisella ja vakaalla pinnalla.

• Älä käytä laitetta yhtäjaksoisesti pidempään kuin 30 minuuuttia. Anna laitteen 
jäähtyä n. 5 minuuttia jokaisen 30 minuutin käyttöjakson jälkeen. Näin vältät ylikuumenemisen 
aiheuttamat mahdolliset toimintahäiriöt.

• Kun laitat raaka-aineita syöttökaukaloon, käytä vain laitteen mukana 
toimitettua sauvaa raaka-aineiden työntämiseen. Muiden esineiden käyttäminen voi 
vahingoittaa mehustinta tai aiheuttaa vamman käyttäjälle.

• Älä pudota laitetta tai iske sitä painavilla esineillä.  Se voi aiheuttaa sähköiskun, 
tulipalon tai toimintahäiriön.

• Jos laitteesta tulee epätavallista hajua tai savua tai se ylikuumenee,  pysäytä 
laite välittömästi ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Uudessa laitteessa 
saattaa esiintyä hieman hajua aluksi, mutta se häviää muutaman käyttökerran jälkeen. 

• Irrota laite pistorasiasta aina ennen kun purat tai puhdistat laitetta. Kun irrotat 
pistoketta varmistu, että et vedä virtajohdosta. Johdosta vetäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun 
tai tulipalon. 

• Älä pese korkeissa lämpötiloissa (yli 80C ) Älä pese osia astianpesukoneessa, osat voivat 
rikkoutua.

• Kun siirrät laitetta, varmistu että saat tukevan otteen laitteen pohjasta 
molemmilla käsillä. Jos yrität siirtää laitetta pitämällä kiinni syöttökaukalosta, se voi irrota ja 
aiheuttaa laitteen putoamisen ja rikkoutumisen. 

• Älä käytä tätä laitetta kaupallisiin tarkoituksiin. Jatkuvat, liian suuret määrät raaka-
aineita syöttökaukalossa voivat vahingoittaa laitetta.
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05 Sauva

03 Kaira
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12 Puhdistusharja

VirtakytkinMoottorin
akseli

Turvasensorit

11 Runko

Rungon
kielekkeet

San EUJ-828 mehustimen osat
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Pese kaikki osat ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Käännä syöttökaukaloa vastapäivään ja vedä se ylös.

 Nosta siivilä ja siivilänpuhdistaja ylös 
mehustuskammiosta.

Irrota siivilä siivilänpuhdistajasta  

Vedä kaira ylös pitämällä kiinni molemmilta puolilta.

Näin purat mehustuskammion
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Jäätelösiivilä on tarkoitettu jäätelön ja sorbetin valmistukseen jäisistä hedelmistä. 
Parhaan tuloksen saat käyttämällä pieniä jäädytettyjä hedelmäkuutioita. Älä laita 
liikaa tai liian isoja paloja kerrallaan jäätelösiivilään. Huomioi, että jotkut mehut voivat 
vuotaa ulos mehun ulostuloaukosta, jos käytät liian sulaneita hedelmiä. Se on 
normaalia, eikä laitteessa ole mitään vikaa. Älä laita jääkuutioita jäätelösiivilään.

Raaka-aineet kuten kiivi, päärynä, kurkku jne. voi mehustaa kuorineen ja siemenineen. 
Omenan siemenet saattavat olla myrkyllisiä suurina määrinä nautittuna, joten ne on hyvä 
poistaa ennen mehustamista.
Irrota viinirypäleet tertusta. Kuori granaattiomena. Käytä vain meheviä granaattiomenoita.

Poista kuoret vesimelonista, melonista, appelsiinista, greipistä, sitruunasta jne. Leikkaa 
pienempiin osiin, jotka mahtuvat syöttöaukkoon. 

Hedelmissä kuten mango, kirsikka, persikka ja luumu on kovia siemeniä/kiviä, jotka tulee 
poistaa ennen mehustamista. Kovat siemenet/kivet saattavat vahingoittaa kairaa. 

Leikkaa runsaskuituiset raaka-aineet pieniksi paloiksi (max. 4  cm.) Laita 
kourallinen vehnänoraita tai ruohosipulia kerrallaan mehustimeen. Syötä 
runsaskuituisia raaka-aineita hitaasti ja pienissä erissä. 

Pese, kuori ja jäädytä hedelmät ennen käyttöä. Leikkaa jäädytetyt hedelmät noin 2cm 
kuutioiksi. Poista siemenet ja kivet ennen mehustamista. Käytä ainoastaan siemenettömiä 
viinirypäleitä. Parhaan tuloksen saat sekoittamalla jäädytettyjä banaaneja ja jäädytettyjä 
hedelmiä suhteessa 50/50. 

Kun mehustat runsaskuituisia raaka-aineita kuten inkivääri, leikkaa se pieniksi paloiksi ja 
syötä vahitellen. Kun mehustat juureksia, kuten porkkanoita tai punajuuria, hankaa tai 
kuori ne huolellisesti, jotta pintaan ei jää likaa tai multaa. Lika tai multa juuresten pinnalla 
saattaa vaurioittaa mehustimen osia. Jos mehustat suuren määrän juureksia, pura 
ja puhdista mehustin jokaisen mehustetun kilon jälkeen.

►  Jos sinulla on jokin ruoka-aineallergia, käytä vain raaka-aineita joille et ole allerginen.

► Katso reseptikirjasta lisää vinkkejä jäätelön/sorbetin valmistukseen.

Siivilätyypit

Hienossa siivilässä on pienet reiät, joten saat kirkasta ja hedelmälihatonta mehua.

Omena · Päärynä 
Kiivi  · Kurkku

Vesimeloni ·  
Meloni·  Appelsiini · 
Greippi· Sitruuna

Mango · Kirsikka · 
Persikka  

Vehnänoras ·  
Persilja
Ruohosipuli ·  Selleri 
· Lehtikaali 

Hieno 
Siivilä

Karkea 
Siivilä

Jäätelö
Siivilä

Hedelmät

Inkivääri · Porkkana

Granaattiomena ·  
Viinirypäleet 

Näin valmistelet raaka-aineet mehustusta varten.

Näin valmistelet raaka-aineet jäätelön/sorbetin valmistusta varten.

Jäätelösiivilä on tarkoitettu ainoastaan jäisille 
hedelmille. Älä käytä sitä jäiden tai pähkinoiden 
murskaamiseen.

Huom!

Karkeassa siivilässä on suuremmat reiät, joten saat paksumpaa ja 
hedelmälihaisempaa mehua. Karkea siivilä on tarkoitettu erityisesti pehmeille 
hedelmille ja marjoille. 

Näin valmistelet raaka-aineet / Siivilätyypit
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2

Kokoa mehustussiivilä ja 
siivilänpuhdistaja kuvan osoittamalla 
tavalla

Aseta kaira mehustussiivilän sisään.

1
Näin kokoat mehustimen
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Aseta syöttökaukalo mehustuskammion 
päälle ja käännä myötäpäivään kunnes se 
on lukkiutunut paikoilleen.

Mehustin voidaan koota 
myös vasenkätiseksi.

Aseta kokoamasi osat (kohta 2) mehustus
kammion sisään ja käännä  mehustussiivilää 
sivulta sivulle kunnes saat sen paikoilleen 
mehustuskammion pohjassa oleviin uriin.

3 4
Näin kokoat mehustimen

Huom!
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Huom!

Siivilänpuhdistaja 
ei ole tarpeellinen

jäätelön 
valmistuksessa.

2

Aseta jäätelösiivilä mehustuskammioon. 
Kohdista jäätelösiivilän ulostuloaukko   
mehustuskammion mehun ulostuloaukon 
kanssa.

Aseta kaira jäätelösiivilän sisään ja pyöräytä 
sitä sivulta sivulle kunnes se on paikoillaan.

1
Näin kokoat jäätelösiivilän

Mehun ulos-
tuloaukko

Jäätelön
ulostuloaukko
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Huom!

Aseta syöttökaukalo mehustuskammion 
päälle ja käännä myötäpäivään kunnes se on 
lukkiutunut paikoilleen.

3
Näin kokoat jäätelösiivilän

Mehustin voidaan koota myös 
vasenkätiseksi.
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Aseta mehustuskammion paineensäätövipu
kokonaan kiinni [CLOSE] kuten alla olevassa 
kuvassa.

Kiinnitä kammion pohja rungossa oleviin 
kielekkeisiin. Jos paineensäätövipu ei ole 
kokonaan kiinni [CLOSE] mehustuskammio ei 
mene kunnolla paikoilleen.

Tarkista että syöttökaukalon kannen 
kohdistusmerkki on linjassa rungossa olevan 
kohdistusmerkin kanssa.

Näin kinnität mehustuskammion runkoon

Kokoonpanomenetelmä on sama kaikissa kolmessa siivilässä.

Huom!

Sana 828 on varustettu turva-antureilla. Jos 
mehustuskammio ei ole oikein asennettu 
mehustin ei toimi.  

Huom

Säiliössä on kaksi magneettista anturia, 
jotka mahdollistavat sen asennuksen sekä 
oikea- että vasenkätiseksi.
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정회전

작동스위치
정회전

역회전

off(정지)
정지

ON

REV

[ON]
ON

[REV]
Peruutus

Stop

작동스위치
정회전

역회전

ON

REV

[ON] 
ON

[REV] 
Peruutus

Sauva

Syöttö-
kaukalo

Laakea
syöttö-
kaukalo

Paina

1

3

5

2

4

Näin mehustat : mehu/ jäätelö

HuomVarmista että kaira pysähtyy kokonaan, 
ennen kuin vaihdat kairan suuntaa.

Aseta paineensäätövipu kokonaan kiinni 
[CLOSE] ennen mehustuksen 
aloittamista.
Jos paineensäätövipu ei ole kokonaan kiinni 
[CLOSE] mehustuskammio ei mene kunnolla 
paikoilleen.

Paina [ON] kytkintä aloittaaksesi.
Mehustin ei käynnisty, jos mehustuskammio ei ole 
kunnolla paikoillaan. 

Laita raaka-aineet vähitellen 
syöttökaukaloon ja työnnä niitä sauvalla.
Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua 
sauvaa työntääksesi raaka-aineita. Älä laita mitään 
muita esineitä syöttökaukaloon.
Leikkaa raaka-aineet n. 3-4 cm levyisiksi. 
Mehustaessasi suurempia määriä kerrallaan, avaa 
paineensäätövipu aina 400 ml mehustuksen jälkeen 
poistaaksesi ylimääräinen jätekuitu.

Mehu :Laita paineensäätöruuvi 
keskiasentoon (◑)
ennen kuin syötät viimeiset raaka-aineet.

Jäätelö : Sulje [CLOSE] 
paineensäätöruuvi sekoittaaksesi 
jäätelön raaka-aineet. 

Kun olet lopettanut mehustamisen paina 
[REV] kytkintä pysäyttääksesi mehustin.
PItämällä [REV] painiketta pohjassa, voit poistaa 
raaka-aineiden aiheuttamia tukkeutumia.
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Kun mehustuskammio on irrotettu puhdistusta varten, laita 
säätövipu auki [OPEN ◯]  asentoon. Vesi pääsee silloin 
virtaamaan helposti puhdistaessasi jätteen ulostuloaukkoa. 
Varmista, että suljet säätövivun jälleen kiinni asentoon kun olet 
puhdistanut laitteen.

Huom! Säätövipu voidaan asettaa auki asentoon vain kun 
mehustuskammio ei ole kiinni rungossa.

[ OPEN ◯ ] Puhdistuksessa auki -asennossa.

Pidä säätövipu suljettuna [CLOSE] kun valmistat jäätelöä tai 
sorbettia.

[  CLOSE ] 

[  CLOSE ] 
Tavallisilla raaka-aineilla mehustustulos on paras kun pidän 
säätövivun suljettuna [CLOSE] koko mehustuksen ajan.  Jos 
mehustat enemmän kuin 400ml kerrallaan, avaa säätövipu joka 400 
ml jälkeen poistaaksesi ylimääräinen jätekuitu.

Mehustaessasi hedelmiä, jossa on kovia siemeniä (esim. 
viinirypäleet, granaattiomenat) aseta säätövipu suljettu [
CLOSE] asentoon ja käännä puoliasentoon [HALF-CLOSED] 
(◑ )  kun mehu alkaa tulla ulos.

Laita säätövipu puoliasentoon [HALF-CLOSED] (◑ )  kun syötät 
viimeisiä raaka-aineita. Tämä auttaa avaamaan syöttökaukalon 
kannen  helpommin kun puhdistat sitä.

Kun teet pikapuhdistuksen, laita säätövipu puoliasentoon [HALF-
CLOSED](◑ )  poistaaksesi kaiken jätekuidun .

Näin käytät paineensäätövipua

 Paineensäätövipu sijaitsee mehukorkin ja kuidun ulostuloaukon välissä.
 Paineensäätövipu säätää kuidun painetta ja vaikuttaa mehun määrään.

HUOM: Juuttuneet raaka-aineet

Jos syöttökaukalon kantta on vaikea avata, laita säätövipu puoliasentoon (◑ )  ja paina [REV] kytkintä 3-4 
sekunnin ajan.  Toista 2-3 kertaa ja kansi pitäisi aueta helpommin.

[◑ HALF-CLOSED] Puoliasento: Mehustuksen lopettaminen, pikapuhdistus
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Käytä paineensäätövipua kunkin raaka-aineen ominaisuuksien mukaisesti, jotta saat 
parhaan mehustustuloksen. Mehustaessasi yli 400 ml mehua kerralla, avaa säätövipu 400 ml: 
n välein poistaaksesi ylimääräinen jätekuitu. Säiliötä ei voi avata mehustuksen aikana tai se 
voi aiheuttaa vaurioita, kun kammion paine kasvaa.

Omena, Päärynä, Meloni, Vesimeloni, Mansikka, Mustikka, Appelsiini, Viinirypäleet, Sitruuna, Mango, Luumu, 
Persikka, Kirsikka, Persimon, Ananas, Vehnänoras, Persilja, Selleri, Voikukka, Porkkana, Inkivääri, Peruna, 
Punajuuri, Tomaatti, Paprika, Parsakaali, Kukkakaali, Kaali, Lehtikaali, Pinaatti, Kurpitsa, Maissi.

Viinirypäleet, Granaattiomena, Kiivi, Tomaatti Karhunvatukka, Vadelma jne.

Banaani, Mansikka, Mustikka jne. 

Laita säätövipu suljettu [ CLOSE ] asentoon

Laita säätövipu suljettu [ CLOSE ] asentoon.

Kun mehustus on melkein valmis laita 
säätövipu puoliasentoon[◑ ]

Kun mehua alkaa tulla ulos, laita säätövipu 
puoliasentoon  [◑ ]

1. Laita säätövipu suljettu  [ CLOSE]
asentoon.

Raaka-aineet

Raaka-aineet joissa on siemeniä

Jos sekoitat maidon kanssa seuraavia raaka-aineita

Näin käytät paineensäätövipua eri raaka-aineiden mukaan.

Huom!
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Osien puhdistus

Kun puhdistat mehustuskammiota, pese 
huolellisesti sisä- ja ulkopuolelta sekä pohjasta, 
poistaaksesi kuitujäämät.  

Mehustuskammion tiivistettä ei voi irrottaa. Älä 
yritä poistaa sitä. Poistaminen voi aiheuttaa vaurioita ja 
aiheuttaa mehun vuotamista.  

Näin puhdistat laitteen

Irrota laite pistorasiasta kuivilla käsillä kun moottori on 
täysin pysähtynyt.

Irrota mehustuskammio rungosta. Käännä 
mehustuskammion kantta, avaa ja nosta osat pois 
mehustuskammiosta. 

Pese osat juoksevan veden alla käyttäen apunasi 
laitteen mukana toimitettua puhdistusharjaa.

Avaa mehukorkki ja paineensäätövipu auki [OPEN 
◯] asentoon ja pese mehustuskammio.

Pyyhi runko kostealla pyyheellä tai pehmeällä 
liinalla.

Silikonilavat ja mehukorkin tiiviste voidaan irrottaa 
puhdistusta varten. 

Voit steriloida osat liottamalla niitä 30 minuuttia 
vedessä johon on lisätty ruokasoodaa, 
sitruunahappoa tai etikkaa. 

01

02

03

04

05

06

07

Jos laitetta ei puhdisteta heti käytön jälkeen, jäämät voivat kuivua ja tarttua laitteeseen. Tämä 
vaikeuttaa purkamista ja puhdistusta sekä voi johtaa suorituskyvyn heikkenemiseen. Älä 
pese mitään osia kuumalla tai kiehuvalla vedellä, hankaavalla tyynyllä tai sienellä, liuottimilla tai 
terävillä puhdistusvälineillä. Älä pese mitään osia astianpesukoneessa. Pesun jälkeen kuivaa 
pyyhkeellä ja anna kuivua vapaasti.

Huom!

Mehustus
kammion
tiiviste
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Silikonilavat

1

2

3

Avaa mehukorkki, pidä mehustuskammiota ja mehukorkkia 
kiinni kädelläsi ja poista mehukorkin tiiviste toisella kädelläsi. 
Pese lämpimällä saippuavedellä.
Ole varovainen, ettet pudota tai vahingoita mehukorkkia  tai 
mehustuskammiota , kun purat laitetta.

Työnnä hammaspyörää pohjasta päin 
mehustuskammion puolelle irrottaaksesi se.

Liuúta se takaisin paikalleen puhdistuksen jälkeen.

Mehukorkin tiiviste

Hammaspyörä

Näin puhdistat laitteen

Irrota silikonilavat siivilänpuhdistajan kehikosta.

Pidä siivilänpuhdistajaa kiinni kädelläsi. Toisella kädellä 
vedä hitaasti silikonilavat irti uristaan. Aloita yläosasta ja 
vedä kevyesti alaviistoon.

Pese huolellisesti juoksevan veden alla sisä-ja ulkopuolelta 
käyttäen apunasi laitteen mukana toimitettua 
puhdistusharjaa.
Pese siivilänpuhdistaja juoksevan veden alla. Käytä harjaa 
apunasi, jotta saat puhdistettua kaikki pienet kolot.

Puhdistuksen jälkeen, työnnä silikonilavat takaisin paikoilleen 
❶ samalla kun vedät niitä sisäpuolelta toisella kädellä (katso 
kuva) Vedä kunnes lavat ovat täysin paikoillaan.  ❷ Tartu 
lavan ylä- ja alapäähän ja vedä tiukalle.

Jos silikonilavat eivät ole kunnolla paikoillaan, ne vovat irrota 
kesken mehustuksen tai ne eivät puhdista tehokkaasti. 

 ❶ 
❷
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 Raaka-aineet jotka vaativat erityistä huomiota.

- Hedelmät, joissa on kovia siemeniä tai kiviä kuten aprikoosi, sitruuna, luumu, persikka jne. on poistettava kivet 
ennen mehustusta.

-  Kovakuituiset vihannekset kuten parsakaali ja selleri tulee leikata pienemmiksi paloiksi ennen 
mehustamista (n. 3-4 cm paloiksi) 

- Älä mehusta kuivia ja kovia raaka-aineita, kuten seesaminsiemeniä, kahvinpapuja, pähkinöitä.
-  Älä mehusta alkoholissa, vedessä tai hunajassa säilöttyjä raaka-aineita (kirsikat, aprikoosit, marjat)
-  Älä mehusta raaka-aineita joissa on hyvin pieni kosteuspitoisuus, esim. viikunat, aloe ja kaktus. 
-  Jos mehustat kerrallaan suuria määriä juureksia tai inkivääriä (enemmän kuin 1 kg) se saattaa aiheuttaa 

laitteeseen vahinkoa tai toimintahäiriön. Välttääksesi toimintahäiriön puhdista laite jokaisen mehustetun
kilon jälkeen.

 Suositeltavaa on juoda mehustettu mehu heti valmistuksen jälkeen, näin kaikki vitamiinit ja    
ravintoaineet säilyvät parhaiten

 Älä käytä mehustinta jyvien murskaamiseen.
- Se voi vahingoittaa laitetta

 Älä mehusta jäännöskuitua uudelleen.
- Pehmeiden hedelmien jäännöskuidun voit kuitenkin mehustaa uudelleen.

 Älä laita raaka-aineita mehustimeen, ennen kuin olet käynnistänyt sen

 Älä käytä mehustinta yhtäjaksoisesti pidempään kuin 30 minuuttia.
-  Se voi aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen.
-  Kun mehustat pidempiä aikoja kerrallaan, pidä jokaisen 30 minuutin jälkeen 5 minuutin tauko. 

 Älä koskaan laita mitään vierasesineitä (mukaan lukien veitset, haarukat) jätteen ulostuloaukkoon 
kesken mehustamisen.

- Vierasesineet voivat osua siivilänpuhdistajaan ja vahingoittaa sitä.

 Älä koskaan laita mitään vierasesineitä (mukaan lukien veitset, haarukat) jsyöttökaukaloon kesken mehustamisen  
- Vierasesineet voivat osua mehustuskammioon ja vahingoittaa sitä.

 Älä koske virtakytkimeen märillä käsillä.
- Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. 

 Kun mehustat suuria määriä, avaa paineensäätöruuvi jokaisen mehustetun 400ml jälkeen. 
- Muutoin jätekuitu voi kerääntyä ja mehustuskammio saattaa olla vaikea avata mehustuksen jälkeen.

 Käytä jäätelösiivilää ainoastaan jäätyneille hedelmille tai marjoille.

 Älä käytä jäätelösiivilää pähkinöiden murskaamiseen.
- Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.

Mehustuksessa  huomioitavaa

Huom!

Vanhoista tai kuivettuneista raaka-aineista saat mehua vähemmän kuin tuoreista. Käytä siksi aina 
tuoreita raaka-aineita. Jos laitetta ei puhdisteta heti käytön jälkeen, raaka-ainejäämät voivat kuivua ja 
tarttua laitteeseen. Tämä vaikeuttaa kokoomista ja puhdistusta sekä voi johtaa laitteen 
suorituskyvyn heikkenemiseen.
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[ON]
On

[REV]
Peruutus

[REV]
OFF

[ON]
On

Kun painat [REV] kytkintä, kaira ei pysähdy välittömästi. Odota, kunnes kaira 
on kokonaan pysähtynyt. Kun kaira on kokonaan pysähtynyt, voit jatkaa 
mehustamista tai peruuttamista.

►Mehustin saattaa pysähtyä, jos raaka-aineita syötetään liian nopeasti.
►Syötä aina raaka-aineet hitaasti, äläkä työnnä niitä liikaa.

Huom!

[REV]
Peruutus

Jos kaira pysähtyy kesken mehustuksen

Homioitavaa virtakytkimen käytössä

Paina [REV] painiketta 3-5 sekunnin ajan 
vapauttaaksesi jumiutuneet raaka-aineet.  Toista 
tarvittaessa.

Peruutus on toiminto joka kääntää kairan 
pyörimään vastakkaiseen suuntaan. Peruutus 
toiminto on päällä vain kun pidät [REV] kytkintä 
alaspainettuna ja loppuu kun vapautat kytkimen. 

Paina [ON] kytkintä sen jälkeen kun kaira on 
pysähtynyt kokonaan ja jatka mehustusta.

Varmista ennen suunnan kääntämistä, että 
kaira on kokonaan pysähtynyt.

1

2

Huom!

Jos kaira ei ala pyöriä edellä mainituilla ohjeilla, 
irrota virtajohto pistorasiasta, pura mehustin, 
puhdista osat ja yritä uudelleen.
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Varmista, että virtajohto on kytketty oikein. Tarkista, että mehustuskammio on asennettu oikein. Laite ei 
ehkä toimi, jos sitä käytetään yli 30 minuuttia yhtäjaksoisesti. Tällöin anna laitteen jäähtyä vähintään 5 
minuuttia ja yritä uudelleen Jos kansi ei ole kunnolla paikallaan, laite ei toimi turvallisuussyistä.
Tarkista, että laite on koottu käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti.
Katso käyttöoppaan asennusohjeet tai ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

04 Laite pysähtyy käytön aikana.
Oletko laittanut kerralla liikaa kiinteitä raaka-aineita, kuten punajuuria tai porkkanoita?
Katso ohjekirjan sivu 19 ja seuraa [REV] -painikkeen käyttöohjeita. Jos ongelma ei ratkea ohjeessa mainitulla 
tavalla, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

05 Kairassa on naarmuja
Nämä ovat normaalista käytöstä  johtuvia kulumisen merkkejä, eivätkä vaikuta mehustimen toimintaan.

06 Et saa asennettua mehustuskammiota kiinni runkoon.
Jos paineensäätövipu on auki [OPEN ◯ ] asennossa, et saa asennettua mehustuskammiota kiinni 
runkoon.
Ennen asennusta, tarkista että paineensäätövipu on kiinni [CLOSE] asennossa.

01 Laitteen moottori ei toimi itsekseen.
Turvallisuutesii vuoksi moottori toimii vain kun 
mehustuskammio on siinä kiinni ja asennettu 
oikein. 

03 Laite ei kännisty.

02 Varmista, että kannessa olevat 
kohdistusmerkit on kohdistettu oikein.
Turvallisuutesi vuoksi laite toimii vain, kun 
kohdistusmerkit on kohdistettu oikein. Huomaa, 
että mehustin voidaan asentaa myös 
vasenkätiseksi.

Tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen.
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Oletko laittanut liikaa raaka-aineita syöttökaukaloon?
Jos laitat liikaa raaka-aineita kerrallaan syöttöputkeen, erityisesti paljon hedelmälihaa sisältävää, 
tiiviste voi luiskahtaa pois paikoiltaan, jolloin mehua pääsee vuotamaan. Älä laita liikaa raaka-aineita 
kerrallaan ja leikkaa raaka-aineet tarpeeksi pieniksi paloiksi.  Älä syötä raaka-aineita liian nopeasti. Ota 
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos mehu vuotaa edelleen rungon päälle.

10 Syöttökaukalon kansi ei avaudu
Mehustuskammiossa saattaa olla liikaa kuitua. Aseta paineensäätövipu puoliasentoon, ja paina [ON] 
kytkintä vapauttaaksesi ylimääräinen jätekuitu. 
Paina peruutus[REV] painiketta 3-5 sekunnin ajan ja vapauta kytkin. Toista 2-3 kertaa. 
Oletko laittanut jotain vierasesineitä tai kovia paloja (kovia siemeniä) laitteeseen?
Paina [REV] painiketta saadaksesi raaka-aineet vapautumaan. Tämä myös vähentää kannen painetta, 
joten se avautuu helpommin. Älä yritä avata kantta väkivalloin. Ota yhteyttä valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen mikäli kansi ei edelleenkään avaudu.

11 Mehustuskammio tärisee mehustuksen aikana.
Myös moottori voi aiheuttaa hienoista tärinää.
Raaka-aineista riippuen mehutuskammion tärinä voi olla vähäistä tai voimakkaampaa. Tämä on 
normaalia ja se johtuu kairan pyörimisestä. Kovat raaka-aineet kuten porkkanat, retiisit ja punajuuret, 
voivat aiheuttaa enemmän tärinää kuin pehmeämmät raaka-aineet.

08 Käytä vain laitteen mukana 
toimitettua sauvaa raaka-aineiden 
työntämiseen.
Huom!: Useimmat raaka-aineet eivät tarvitse 
työntämistä. Käytä sauvaa vain jos raaka-aineet 
alkavat tukkeutua.

07 Älä syötä liikaa raaka-aineita 
kerrallaan
Jos syötät kerralla liikaa raaka-aineita laite 
pysähtyy.

09 Mehua vuotaa rungon päälle

Tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos otat yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen etsi valmiiksi laitteen sarjanumero
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Laitteen tiedot

Nimi

Malli

Jännite

Taajuus Hz

RPM
pyörimisnopeus

Sana Mehustin

EUJ-828

230-240 V

50 Hz

150 W 

43 rpm

Johdon pituus

Moottori

Sulake

Paino

Yhtäjaksoinen käyttöaika

1.4 m

250 V  5 A

6.5 kg

30 minuuttia

Leveys 252 mm

Pituus211 mm

Korkeus430 mm

Yksivaiheinen induktiomoottori

UlkomitatTeho
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