VINOFERM HEDELMÄPURISTIN 12 LITRAA JA 18 LITRAA

HUOMIOITAVAA:
• Hedelmäpuristin on koottava ennen käyttöä. Kokoamisohjeet
alempana.
• Puhdista hedelmäpuristin ennen ja jälkeen käytön esimerkiksi
Chemipro Washilla ja Chemipro Sanilla. Kuivaa huolellisesti.
• Jos metallikomponentteja ei käytetä pitkään aikaan, rasvaa ne
ohuelti valkovaseliinilla tai elintarvikelaatuisella öljyllä ja säilytä
hedelmäpuristin puhtaassa, kuivassa paikassa. Tarkista puristimen
kunto ennen jokaista käyttöä ja jos pinnalla näkyy hometta, pese se
huolellisesti, huuhtele, kuivaa ja levitä sen metalliosille uutta
elintarvikelaatuista öljyä.
• Ennen käyttöä kaikkien osien on oltava puhtaita ja kaikki vanhat öljyt
on poistettava mehun laadun varmistamiseksi.
• Mehun saannon maksimoimiseksi hedelmät tulisi jauhaa tai
pienentää ennen puristamista.
• Varmista ennen puristamista, että puristimen jalat on tukevasti
kiinnitetty tasaiselle alustalle. Tämä estää laitteen liukumisen tai
kaatumisen käytön aikana.
• Varo käsiä puristinta käytettäessä.
• Älä tee kahvaan muutoksia pidentämällä sitä.
• Tällä hedelmäpuristimella on 2 vuoden takuu.

OSALUETTELO:

OsaNro

Nimi

Määrä

1

Kahva

1

2

Mutteri

1

3

Aluslevy nylonia

1

4

Metallinen puristuslevy

1

5

Puinen puristuslevy

1

6

Puupalikka

4

7

Puiset puoliympyrät

2

8

Kierretanko

1

9

Puristuskangas

1

10

Metallivanne

2

11

Puuruuvi

Ks huom

12

Kehikon puusauva

Ks huom

13

Pohjalevy

1

Huom:
Malli

Osa 11

Osa 12

12L

53kpl

25kpl

18L

53kpl

25kpl

Pakkauksessa ei mukana: Ruuvit jalkojen kiinnittämiseksi alustaan.

KOKOAMINEN:
1. Puisen kehikon kokoonpano: Yhdistä metallivanteet (10) ja kehikon
sauvat (12) ruuveilla (11). Varmista, että sauvojen (12) viistotut päät
osoittavat samaan suuntaan ja suorat päät osoittavat vastakkaiseen
suuntaan.
VIISTO

SUORA

2. Yhdistä puinen puristuslevy (5) ja metallinen puristuslevy (4)
ruuveilla (11).
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3. Yhdistä kierretanko (8) ja kiinnitä se sitten alustaan (13).
HUOM: Kierretanko on koottava ennen alustaan kiinnittämistä.

7. Aseta nailonaluslevy (3) puristuslevyjen päälle kuvan osoittamalla
tavalla. Kierrä mutteri (2) paikoilleen, työnnä kahva (1) reikään ja
käännä kahvaa jolloin hedelmät puristuvat kasaan.
Aseta astia pohjan (13) poistoaukon alle mehun keräämiseksi.

4. Puristimen jalat on ruuvattava lattiaan tai tukevalle alustalle
jalkojen reikien avulla (ruuvit eivät sisälly toimitukseen).

Huom:
Sauvojen suorat
päät pohjaan
päin

KÄYTTÖ:
5. Aseta tyhjä puristuspussi (9) puristimeen ja pujota kierretanko (8)
puristuspussin reiän läpi. Käännä puristuspussi kehikon suun ylle.
Täytä se hienonnetuilla hedelmillä ja tiivistä hedelmiä tarvittaessa
käsin. Kun puristuspussi on täytetty, käännä se sisäänpäin siten että
se peittää hedelmät.

6. Aseta 2 puista puoliympyrää (7) hedelmien päälle ja niiden päälle
poikittain puupalikat (6). Aseta puinen/metallinen puristuslevy
(4 ja 5) näiden päälle siten, että se kulkee pituussuunnassa
puoliympyröiden yli (ks. kuvat).
Laita hedelmät kehikkoon

8. Älä koskaan käytä jatkokahvaa kahvassa. Jos kahva saavuttaa
puisen kehikon ennen kuin kaikki mehu on saatu puristettua,
sopivan kokoisia puupalikoita (6) voidaan lisätä puristuspituuden
lisäämiseksi.
PURKAMINEN:
• Pura yksikkö irroittamalla mutteri ja kahva.
• Kierrä rungon kierretanko irti.
• Poista kaikki puupalikat ja puristuslevyt.
• Kehikko voidaan nyt irroittaa alustasta.
• Puhdista huolellisesti ja kuivaa kaikki osat.

