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1 Angel  Käyttöohje

① Roiskesuoja (kansi) ② Suöttökaukalo ③ Kotelon holkki
④ Mehustus kotelo ⑤ Syöttöputki ⑥ Astian ohjain
⑦ Mehun ohjain ⑧ Magneettianturi ⑨ Kairan holkki (vasen)
⑩ Kaksoiskairat ⑪ Kairojen lukitsin ⑫ Hallintapaneeli
⑬ Sulakkeet ⑭ Virtakytkin ⑮ Virtajohto
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Angel Lisävarusteet

① Karkea mehustussiivilä 
(pehmeille hedelmille) ② Silikonitiiviste ③ Puhdistusharja

④
Tahnasiivilä 

⑤ Muovinen mehusäiliö ⑥
Premium puhdistusharja

(lisävaruste)

⑦
Teräksinen mehusäiliö 

(lisävaruste) ⑧ Kutusäiliö ⑨ Teräslasta

⑩
Silikoni/puusauva 

(lisävaruste) ⑪ Puinen sauva
Pictures are NOT in exact proportion
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1 Angel  Käyttöohje

Angel Turvallisusohjeet
● Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käytön aloittamista.

● Käytä mehustinta tasaisella ja vakaalla pinnalla.

● Pidä mehustinta lasten ulottumattomissa.

● Anna mehustimen jäähtyä 10 min jokaisen 30 min käyttöjakson jälkeen.

● Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö katso "vianmääritys" tai ota yhteyttä 
paikalliseen merkkihuoltoon.

● Älä laita syöttäkaukaloon mitään vierasesineitä (esim. haarukoita, lusikoita) tai 
sormiasi missään olosuhteissa.

● Älä nosta mehustinta märillä käsillä, jotta se ei vahingossa luiskahda lattialle.

● Älä kokoa tai pura mehustinta virtajohdon ollessa kytkettynä.

● Älä koske virtajohtoon märillä käsillä.

● Älä työnnä mehustuskaukaloon liikaa tai liian nopeasti raaka-aineita 
mehustuksen aikana.

● Älä lämmitä tai keitä mitään mehustimen osia

● Älä käytä mehustinta kosteissa olosuhteissa.

● Älä käytä mehustinta mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen kuin 
mehustamiseen.

● Älä aseta mehustinta lämmönlähteiden kuten uunien tms. lähelle.

※ Älä pura laitetta itse missään olosuhteissa!
※ Älä pidä mehustinta käynnissä pitkiä aikoja ilman

mehustettavia raaka-aineita!
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1. Kytke virtajohto pistorasiaan ja kytke virtajohdon
toinen pää laitteeseen.

2. Aseta mehusäiliö mehun ulostuloaukon alle ja kuitusäiliö kuidun
ulostuloaukon alle.

3. Kytke virta päälle ja tarkista hallintapaneelista punainen merkki
valo, joka ilmaisee, että laitteen virta on kytketty.

4. Käynnistä mehustin painamalla vihreää Start-painiketta
hallintapaneelista.

5. Puhdista mehustin käyttämällä kahta porkkanaa tai vastaavaa
määrää vihanneksia. Vihannesten alkaloidit puhdistavat
mehustimen tehokkaasti (poista mehusäiliöön kertynyt mehu)

6. Syöttäessäsi raaka-aineita mehustin vetää ne automaattisesti
mehustimeen. Lehtivihanneksissa kuten selleri tai lehtikaali
syötä varret ensin.  Varmista että syötät raaka-aineita samaan
tahtiin kuin ne mehustuvat. Jos mehu alkaa virrata takaisin,
lopeta raaka-aineiden syöttäminen ja anna mehustimen
käsitellä raaka-aineet työntämällä niitä laitteen mukana
toimitetulla puusauvalla.

7. Jos mehustin pysähtyy liiallisen raaka-aineiden syöttämisen vuoksi paina
vuorotellen peruutus (reverse) ja start painiketta poistaaksesi jumiutuneet
raaka-aineet. Tämän jälkeen voit jatkaa mehustusta normaalisti.
(Angel 8500 -mehustimessa on automaattinen peruutustoiminto, joka
aktivoituu raaka-aineiden jumiuduttua.)

VAROITUS : Älä pidä mehustinta käynnissä pitkiä aikoja ilman mehustettavia raaka-aineita. 
Tämä voi vahingoittaa kairoja tai muuttaa osien muotoa.

AngelMehustus
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1 Angel  Käyttöohje

KokoaminenAngel

!Varmista että virtajohto on irrotettu ennen kokoamista!

* Kuivaa kairat ja kotelo ennen asentamista, jos ne ovat kosteita.

* Kuivaa osat pehmeällä pyyheellä ennen varastointia.

1. Aseta kairat työntämällä niitä kevyesti
kohti mehustimen runkoa.

3. Lukitse kotelo paikalleen.

2. Liuúta kotelo hitaasti kairojen
päälle

4. Aseta roiskesuoja kotelon
päälle.

Varmista että asetat mehuastian reunan(①) ja kuituastian 
reunan(② vierekkäin mehunohjaimen ③) ja astianohjaimen 
alle (④). Kuitu voi pudota mehuastiaan, jos astiat ovat 
väärässä asennossa. 

②①

③ ④
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1. Helpottaaksesi purkamista paina start
painiketta (①) 10 sekunnin ajan ja peruutus
(reverse) painiketta (②)  3 sekunnin ajan.
Tämä vähentää mehustuskoteloon
syntynyttä painetta.

2. Sammuta laite ja kytke virtajohto pois.
3. Avaa mehustuskotelon lukitus nostamalla

lukitusvipu ylös. Vedä hitaasti kotelo ja
kairat irti mehustimen rungosta pitäen
kiinni molemmilla käsillä.

VINKKI : Käynnistyspainikkeen painaminen 
lukituspuristimen ollessa lukittuna poistaa 
kotelon automaattisesti kiinnikkeestä.

4. Vedä kairat yksitellen varovasti irti rungosta.

①②

PurkaminenAngel
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1 Angel  Käyttöohje

Välttääksesi magneettisen 
tunnistimen vahingoittumisen, älä 
upota mehustuskoteloa kokonaan 
veteen 

1. Poista mehustussiivilään tarttuneet kuidut 
laitteen mukana toimitettavan teräslastan 
avulla.

2. Puhdista kotelo ja kairat puhdistusharjalla. 
Puhdista kaikki osat välittömästi käytön 
jälkeen, jotta mehun kuidut eivät jää kiinni 
mehustimen osiin.

3. Pese kairat puhdistusharjalla ja sopivalla 
puhdistusaineella.

4.  Pyyhi osat ja mehustin kuivaksi pyyhkeellä.

Osien puhdistusAngel

1.

2.
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Näin vaihdat sulakkeenAngel

1. Varmista että virtajohto on irrotettu mehustimesta.
2. Älä käännä mehustinta ylösalaisin tai kyljelleen, koska se voi vahingoittaa

moottoria.
3. Sulakerasia on sijoitettu virtajohdon liittimen alle.
4. Vedä sulakerasian pidike ulospäin ruuvimensselin avulla.
5. Korvaa rikkoutunut sulake uudella (vaihtosulake on sulakerasiassa)
6. Aseta sulakerasian pidike varovasti takaisin paikoilleen.

Sulakerasia ja sulakkeen pidike
Sulakkeen pidike

Käytössä oleva sulake 

Vaihtosulake

Avaa tästä
ruuvimens
-selillä
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1 Angel  Käyttöohje

1. Punainen virran merkkivalo  (power) ei syty ja mehustin ei toimi
- Tarkista sulake
- Jos sulake on rikki, vaihda se sulakerasiassa olevaan vaihtosulakkeeeseen.

(Sivulla 8 on sulakkeen vaihto-ohjeet)
2. Punainen virran merkkivalo (power) palaa, mutta mehustin ei toimi.

- Turvasensori ei ehkä toimi kunnolla,	ota yhteyttä paikalliseen merkkihuoltoon..

3. Laitteen pohjassa oleva tuuletin ei toimi kunnolla.
- Lopeta mehustimen käyttö ja ota yhteyttä paikalliseen merkkihuoltoon.

4.Moottori pyörii, mutta kairat eivät toimi.
- Tämä tarkoittaa että kairojen turvaominaisuus on kytkeytynyt päälle.

Ota yhteyttä paikalliseen merkkihuoltoon	(Angel -mehustimessa on useita 
turvallisuusominaisuuksia, jotka kytkeytyvät päälle jos mehustimeen laittaa liikaa 
raaka-aineita tai käyttää liikaa voimaa.

5.Moottori pysähtyy kesken mehustamisen.
Tämä tarkoittaa, että moottori on ylikuumentunut ja turvasensorit ovat pysäyttäneet 
moottorin.  Anna koneen jäähtyä 20 minuuttia siten että virta on kytkettynä ja 
tuuletin käynnissä.  Mehustin jatkaa toimintaansa lämmön laskiessa.

Angel Vianetsintä
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6. Angel 7500 and 8500S sarjassa on sisäänrakennettu vikasensori.
       -  Jos virran merkkivalo (power) syttyy ja mehustin antaa äänimerkin, kun se          
     kytketään   päälle, irrota laite virtalähteestä ja ota välittömästi yhteyttä paikalliseen 
merkkihuoltoon.
7. Vähäkuituinen ja vesipitoinen raaka-aine (esimerkiksi) tomaatti virtaa

takaisin mehustuksen aikana.
- On tärkeää säätää syöttönopeutta hitaammaksi, koska pehmeät raaka-aineet
eivät tarvitse kovaa voimaa mehustuakseen.
- Jos paine on liian kova, mehua syntyy vähemmän ja mehustusprosessi
hidastuu. Jossain tapauksissa tämä voi aiheuttaa pidikerenkaan
avautumisen.
- Tämä ei silti tarkoita että mehustin on rikkki; laita lusikallinen jätekuitua uudelleen 
syöttökaukaloon estääksesi mehun takaisinvirtaus.
- Raaka-aineiden hitaampi syöttäminen myös auttaa.

8. Vierasesine esimerkikisi veitsi jää vahingossa jumiin mehustimeen.
- Pidä veitsestä kiinni ja vedä ulospäin samalla kun painat peruutus (reverse)
painiketta.
- Angel 7500 and 8500S -mehustimissa mehustin menee automaatisesti
peruutustilaan ja vierasesine tulee ulos laitteesta.

9. Kairat helisevät
- Helisevät kairat voivat merkitä sitä että kairojen muoto on jostain syystä
vaurioitunut. Ota yhteyttä paikalliseen merkkihuoltoon.
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3 Tekniset tiedot

Malli 5500 Sarja 7500 Sarja 8500S Sarja

Valmistaja Made in KOREA

Paino Appx. 12㎏  (Apprx. 26.45lb)

Laatikon mitat 565㎜ x 275㎜ x 380㎜

Mehustimen 
mitat 514㎜ x 191㎜ x 277㎜

Kairojen mitat 220㎜ x 34Φ

Syöttöaukon koko 100㎜ (Rim) / 42㎜ (putki)

Jännite 110V/50Hz    110V/60Hz    220V/50Hz    220V/60Hz 
(jännite riippuu maanosasta)

Kairojen nopeus 82 RPM

Automaattinen peruutus N/A sisäänrakennettu

Mehustusvoima 3 Hp

Sulakkeet 250V/ 7A

Käyttöaika 30 Min

Sertifikaatit CE, ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, KC, C-Tick, 
EMI/EMS, PSE




