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Paineilmapuristimen käyttö- ja huolto-ohjeet 
 

Lue perusteellisesti käyttöohjeet ja noudata huolellisesti kaikkia siinä annettuja ohjeita 

varmistaaksesi käyttäjän ja lähellä oleskelevien henkilöiden turvallisuuden. Se takaa 

lisäksi laitteen pitkän käyttöiän ja häiriöttömän toiminnan. Säilytä ohjeet turvallisessa 

paikassa tulevia tarpeita varten.  

 

LAITTEEN YLEISKATSAUS: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Paineilmapuristin on suunniteltu ja rakennettu mehun puristukseen erilaisista 

esimurskatuista hedelmistä ja marjoista. Laite toimii vain paineilmalla – älä käytä 

vettä.  

 

Laitteen käyttö: 

Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä on kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketukseen 

joutuvat komponentit pestävä saippuavedellä ja huuhdeltava huolellisesti. Älä koskaan 

käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.  

1. Poista tuotteen pakkaus ja asenna laitteen jalat laitteen aluslevyyn. 

2. Aseta ruostumattomasta teräksestä puristuskori mehun keräysastian alle. 

3. Aseta puristuskoriin suodatinpussi. Täyttymisen helpottamiseksi voi kääntää 

suodattimen korin reunan ympäri.  
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4. Aseta mehuastia (ei kuulu toimitukseen) keräysastian alle. Täytä puristuskorissa 

oleva pussi hedelmämassalla.  

5. Purista suodatinpussin suu keskeltä kiinni ja asenna kansi… asenna aluslaatta ja 

kiinnitysmutteri.  

6. Yhdistä paineilmakompressorin letku puristimen pikaliittimeen ja säädä 

kompressorin paine 3bar. 

7. Avaa ilman sisääntuloventtiili. Ilman sisääntulonopeuden (ja puristusnopeuden) voi 

säätää painemittarin lähellä olevan ilmaventtiilin avulla. 

Huomautus: Kun paine on noin 3bar suojaläppä avautuu automaattisesti. Ilmanpainetta 

voi tarkistaa painemittarin avulla.  

8. Enimmäispaineen saavuttamisen jälkeen sulje ilmaläppä ilmavirran katkaisemiseen. 

Kun paine laskee, voi ilmaventtiilin uudelleen hieman avata.  

9. Sulje ilman sisääntulo. Odota, kunnes mehu on laitteesta kokonaan poistunut.  

10. EPDM-ilmapussin tyhjennykseen avaa ilman ulostuloventtiili.   

11. Poista kiinnitysruuvi, aluslaatta ja kansi. 

12. Nosta puristuskori suodattimen kanssa ulos ja paina varovaisesti kädellä (varo 

suodattimen vahingoittumista) massa puristuskorista pois. 

 

Huomautus: kerää usemman puristuskerran hedelmämassa, murskaa ja purista vielä 

kerran, niin saat mahdollisimman paljon mehua. 

 

TURVALLISUUSOHJEET 

Puristinta voi käyttää vain paineilmalla, älä koskaan käytä vettä, koska se aiheuttaa 

räjähdysvaaran!  

Ilmapussia on suojattava teräviltä esineiltä ja auringonvalolta. Puristin on työprosessin 

ajaksi asetettava tasaiselle alustalle. Puristinta voi käyttää vain kuvauksessa mainittuun 

tarkoitukseen, työkunnossa olevana ja paineilman säätöä mahdollistavan 

paineilmakompressorin kanssa. Ennen laitteen käyttöä tarkista turvallisuusasiat. Lasten 

turvallisuuden varmistamiseen poista kaikki pakkausmateriaalit (pahvi, polystyrooli) 

tai säilytä niitä lasten ulottumattomissa. Erityistarpeiset henkilöt ja lapset sekä henkilöt, 

joilta puuttuvat vastaavat kokemukset ja/tai taidot eivät saa käyttää laitetta ilman toisen 

henkilön valvontaa, joka tuntee laitteen käytön. Kun lapset ovat työprosessin aikana 

läsnä, heitä on turvallisuussyistä aina valvottava. Paineilmapuristimen kanssa ei saa 

leikkiä! 

 

PUHDISTUS, HUOLTO, VARASTOINTI 

Puhdista puristin ja sen komponentit mahdollisimman nopeasti jokaisen käytön jälkeen 

välttääksesi mehun tai hedelmämassan kuivumista. Käytä puhdistukseen lämmintä 

saippuavettä ja pehmeää sientä. Älä koskaan käytä teräsharjaa eikä hankaavia 

puhdistusaineita. Ilmapussi on perusteellisesti puhdistettava lämpimällä vedellä. 

Puhdistuksen lopussa huuhtele laite perusteellisesti lämpimällä vedellä. Ilmapussin 

käyttöiän lisäämiseen säilytä puristinta valolta suojattuna kuivassa ja lämpimässä 

tilassa. Pitkäaikainen altistuminen auringonvalolle aiheuttaa EPDM-kumista 

valmistetun paineilmapussin rikkoutumisen. 


