
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASUTUSJUHEND 
 

 

 

 
 

PIPMO 
 

 

 
                 TOODETUD ITAALIAS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tähelepanu: 

Kasutusjuhend hoida  toote lähedal, kuivas kohas. Toote kasutaja ja/või hooldaja peab teadma juhendi asukohta ja 

sisu. 
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1. KEHTIVUSALA  
Juhend sisaldab informatsiooni ja juhtnööre kuidas toodet kasutada või hooldada. Kirjeldatud ohutusreeglid 

peavad olema kasutaja poolt aksepteeritud ja täidetud. 

KEELATUD: toodet ei või remontida või kasutada isik, kes ei ole eelnevalt tutvunud 

käesoleva juhendi  ohutusreegitega.  See juhend on lahutamatu osa tootest ning peab olema 

paigutatud toote lähedale, kus on võimalik juhendit kiiresti ja lihtsalt  leida.   

Tavaliselt : 

 Juhendi asukoht peab olema puhas ja kuiv 

 Keelatud on juhendi muutmine või osade juhendi lehtede eemaldamine tervikust 

 

 

2. OHUTUSREEGLID  
 

JUHENDI REEGLITE EIRAMINE ON OHTLIK, KUNA VÕIB PÕHJUSTADA VIGASTUSI 

INIMESTELE VÕI TOOTE PURUNEMISE ! ! ! 

Ennem toota kasutamist on kindlasti vajalik juhendi lugemine ja arusaamine kirjeldatud (lisaks ka üldistest ja 

üldtuntud) ohutus- ja ohu vältimise reeglitest. 

Töötav tööelement võib põhjustada õnnetust. Vajalik on kasutada ettevaatusabinõusid, kui purustaja töötab. 

 

Tootja/maaletooja ei võta endale vastutust toote riknemisel, kui see on põhjustatud: 

 vigasest elektrisüsteemist 

 valest hoiustamisest, paigaldusest, kasutusest või hooldusest eirates juhendi reegleid 

 erinevatest toote modifitseerimistest/muudatustest 

Toodet võib kasutada ainult juhendis kirjeldatud eesmärgil. Tootja/maaletooja ei võta endale vastutust 

toote kasutamisel juhendis mittemärgitud eesmärkidel. 

 

 

 

3. KIRJELDUS 

 

      3.1. NÕUANDED: 
 

 Purustajat võib kasutada ainult juhendis märgitud eesmärgil 

 Ära pane kokku, käivita ega kasuta toodet ennem juhendi lugemist  

 Ära käivita toodet, kui puuduvad tootel ohutusmärgid  

 Ära käivita toodet, kui esineb ebanormaalne vibratsioon 

 Ära käivita toodet, kui toote elektrimootor ja/või konstruktsioon on kahjustatud.  

 Vähemalt korra aastas kontrolli üle toote detailide kinnitused ja vajadusel pinguta mutreid/polte.  

 Kontriolli üle elektrimootori lüliti kaablite ühendus, mootoril olevatele tingmärkidele 

 Ära kasuta toodet, kui elektrimootor on ülekuumenenud – oota, kuni motor on jahtunud  

 Toodet võib kasutada ainult oma ala spetsialist ning hooldust võib läbi viia ainult tootja esindaja  

 Ära käivita toodet, kui tööelement on kahjustatud või ei pöörle vabalt  

 Kui riputate toote rihmadega lakke, siis olge kindlad, et rihmad kannatavad piisavat raskust. 

 Juhend on toote osa ja peab alati olema toote lähedal. Juhendi muutmine või koopiate tegemine on 

tootja/maaletooja nõusolekuta keelatud.  

 

Täname. Te valisite kavliteetse Itaalia toote, mis teenib Teid juhendi reeglitest lähtudes veel palju 

aastaid!  
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     3.2. KIRJELDUS 
 

Tootega võib purustada puuvilju (nt. õunad) või marjad. Tooted sobivad ideaalselt harrastus-aednikele või 

väiksematesse õuna- või marjaistandustesse. 
 

Tooted on komplekteeritud järgnevalt: 

1) Lehter puuvilja või marjade kogumiseks: sees on tööelement - purustusrullikud. 

2) Purustusrullikud: rullikud kinnituvad võlli abil tööelemendi külge.  

3) Mootor: komplektis stop-lüliti, kaabel koos pistikuga. Elektripinge peab vastama mootoril märgitud 

kleebisele. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Purustaja tuleb paigaldada kasti või suurema tugeva nõu/anuma peale (anum/kast peab olema siledal ja kindlal 

pinnal), kuhu purustaja suunab purustusmassi. 
 

Purustajat võib kasutada ainult järgmisteks operatsioonideks: 

 Purustades puuvilja, juurvilja või marju 
 

Me soovitame tähelepanelikult vaadata üle koht kuhu paigaldada purustaja. Tootele peab pääsema lihtsalt 

igalt poolt ligi ja eriti elektrimootori STOP-nupule. Toote ümber peab jääma vähemalt 1m vaba ohutusruum. 

Aluspind peab olema piisavalt tugev, et toode ei kalduks rohkem kui 10%. Tööprotsessi ja ohutuse 

läbiviimiseks peab olema tagatud piisav valgus (valgustus) ja õhutemperatuur.  

 

 

5  OHUTUS JA OHU VÄLTIMINE 

    5.1. ÜLDISED OHUNÕUDED 
 

Mootoriga mudelid on varustatud mootori kaitsega, et välistada otsekontakt käte või sõrmedega. 
 

Tööelementi ei tohi torkida käe või ükskõik millise esemega tööprotsessi käigus!  
 

Toote omanik ja/või kasutaja peavad informeerima ohutusreeglitest (ja juhendis märgitud korrektsest 

kasutunõuetest) kõiki inimesi kes võivad toodet kasutada. 

 

 

Mootor  

Lehter 

Mootori kaitseplekk 

Toetuskonstruktsioon  

Joonis nr.1 toodete kirjeldus 

Purustusrullikud  
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Sisuliselt vastutavad toote omanik/kasutaja: 

 Et tootel ei oleks tehtud muudatusi, mis ei tohiks olla tootejuhendi järgi 

 Et toodet kasutatakse eesmärgipäraselt s.t nii nagu juhendis kirjas, mitte teisiti. 

 Et masinal oleks õige komplektatsioon 

 Et oleks tagatud ohutusnõuetele vastavus ja ohu vältimine 
 

Riskijuhtimise tulemusena soovitab tootja eriti tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5.2. HÄDAOHU STOP 
See on mootori kontrollpaneel koos kaabli ja pistikuga, stop- ja start lülitiga. Kontrollpaneel on ühendatud 

ohutusseadmega, mis peatab mootori, kui kate on avatud. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Per motori monofase si ha: 

 

TAGAJÄRG OHT OHU VÄLTIMINE, OHUTUS 

Purustuse käigus saab 

viga käsi või sõrmed 

Tööelement Toote parandamisel või hooldamisel peata kõigepealt mootor ja eemalda 

vooluvõrgust. Ära hoolda, puudu ja väldi tööprotsessi käigus tööelemendi 

katsumist/lähedust. 

Purustuse käigus 

saavad viga jalad või 

sõrmed 

Masin tekitab 

kukkudes 

vigastusi 

Kasuta turvajalanõusid 

Kontrolli toote paigaldust (v.t punkti 6.2) 

Elektrishokk või 

tulekahju  

Mootor Oluline, et kasutaja elektrisüsteem vastab nõuetele ja on tagatud õige 

pinge. Kontrolli kaabli ja pistiku nõuetele vastavust ja ohutust ennem toote 

kasutamist. Väldi niiskust ja kindlasti vett elektrijuhtmete ja pistiku 

läheduses.  Ainult kvalifitseeritud elektrik võib kontrollida elektriühendusi 

ja kontrollpaneeli. 

TAB. 1: Üldine ohurisk 

 

6.  TOOTE KOKKUPANEK   

6.1 . ESMANE KONTROLL 

 
Purustaja on pakitud tootja poolt kartongkasti. Pakendis on: nr.1 juhend; nr.2 purustaja (motor tehases 

paigaltatud). Kontrolli, et toode oleks komplektne ja puuduvad defektid (väiksed värvikahjustused lubatud). 

Teavita koheselt (s.o 14-päeva jooksul) müüjat, kui esineb tootel defekte.  Kontrolli, et toode oleks 

samasugune, mida nägite tellimise või ostu hetkel. 
 

Libistage toode ettevaatlikult kastist välja, tasakaalustades raskust.  

 

1) STOP - PUNANE LÜLITI 

2) START - ROHELINE LÜLITI Joonis nr.3 kontrollpaneel 

Joonis nr.2 ohu vältimine  

Ära eemalda mootori 

kaitset 

Ära tee hooldustöid 

tööprotsessi käigus  

Kasuta 

turvakindaid 
 

Kasuta 

turvajalanõusid 
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6.2. PAIGALDUS 
 

Ennem toote paigaldamist veendu, et oled leidnud sobiva asukoha purustajale ja purustusmassi kastile/nõule.  

Paigalduse kõrgus peab olema piisav, et vältida kasutaja juhuslikku käe liikumist tööelemendi juurde. 

Kui toode on paigaldatud ja töökorras, siis kõrgus maapinnast lehtrini peab olema vähemalt 1600mm 

 

7. PUHASTAMINE JA PESEMINE ENNEM JA PÄRAST KASUTUST 
 

Pese toode korralikult ennem ja peale kasutamist jääkidest, tolmust ja mustusest. Kontrolli üle mootor, 

elektriühendused ja kontrollkeskus. Kui elektriühenduse detailid on märjad, siis oota, kuni kõik on korralikult  

ära kuivanud. 

 

8 ELEKTRIÜHENDUS 

 
Ennem purustaja käivitamist, tuleb veenduda seadme tehnilises korrashoius, mida võib teha kvalifitseeritud 

tehnik nt. elektriseadmete puhul kvalifitseeritud elektrik. Väldi elektriühenduste märgumist. Kontrolli mootori 

ohutusmärgiste olemasolu ja kasutaja elektrisüsteemidega töötamise adekvaatsust.  
 

 

Purustaja ohutus kehtib ainult siis kui on kasutatud regulatsioonidele vastavaid 

elektriühendusi ja tagatud kasutaja teadlikkus/kvalifikatsioon elektriseadmetega töötamisel. 
 

Kui on vajadus kasutada pikendusjuhtmeid, siis tuleb lähtuda mootori elektritarbest ja kohalikest 

regulatsioonidest – soovitame kasutada 1,5mm koormustaluvusega pikendusjuhet kuni 20m pikkuse puhul, kui 

pikkust rohkem siis peaks juhe juba  2,5mm koormustaluvusega olema. 
 

 

9 KÄIVITUS JA SEISKAMINE   
  

Tähtis: ennem toote kasutamist veendu, et tööelement liigub ja miski ei takista seda. Täpsemalt 

käed, sõrmed ja teised kehaosad tuleb kindlalt eemal hoida lehtri sees olevast tööelemendist. 

Veendu, et mootorisse sisenev elektripinge ei ületaks nõutud norme. Väldi toote liigutamist 

tööprotsessi ajal. Elektrilise purustaja käivitamisel peavad olema käed kuivad ja puhtad – võimalusel kanda 

kaitsekindaid. Kontrolli üle elektriühenduste (kaablid, pistikud, lülitid) ohutus ja toimivus. Soovitame 

kasutada kummist kindaid, jalanõusid ja põlle toote kasutamisel..Kontrolli üle ohulüliti toimivus peale 

mootori esmast käivitust. 

 

Kui peale esmast kontrolli esineb vigu, peata purustaja töö, ühenda kaablid lahti ja informeeri müüjat. 

Kui peale esmast kontrolli probleeme ei esine, käitu järgnevalt: 

 Vajuta START nuppu ja motor käivitub 

 Pane puuviljad või marjad lehtrisse 

 Puuviljade ja marjade purustamise töö teevad ära purustusrullikud.   

 Kui soovite purustaja peatada, siis vajutage STOP nupule 

 Kui soovite uuesti mootorit käivitada vajutage START nuppu.  
 

Kui on vajadus toodet remontida (takistus või võõrkeha tööelemendis), tegutsege järgnevalt: 

1. Peatage tööprotsess ja ühendage lahti elektriühendus; 

2. Eemaldage takistus/võõrkeha tööelemendi seest kasutades sobivat tööriista ja vajadusel avades 

tööelemendi. 

3. Pange masin uuesti kokku ja kontrollige üle kas tööelement pöörleb. 
 

 Tööprotsessi käigus ei tohi kasutaja kanda rippuvaid riideid ega tööriistu, mis võiksid sattuda 

tööelemendi lähedale või sisse. 
 



 

10. PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
 

Peale toote kasutamis ühenda elektriühendus lahti, pese ja loputa rohke veega ja eemalda purustusjäägid.     

(v.t  peatükk nr. 5).  

Pea meeles, et hoolduse ja parandustööde käigus tuleb kõigepealt elektriühendus lahti ühendada ja 

masin välja lülitada. See väldib kogemata masina käivitumise, võimalikke vigastuse tekke inimestele ja 

masina purunemise.  

 

Toote pesemine ja loputamine peab toimuma ülevalt lehtri poolelt ning alt, et ühtlasi pesta välja kõik jäägid, 

mis on jäänud tööelemendi vahele. Pesemise käigus valid vee pritsimist mootorile. 

 

Kui toote pesu on lõppenud ja toodet ei kasutata pika perioodi jooksul (kuu ja rohkem), soovitame: 

 Ava mootori kate 

 Määri määrdeainega kõiki ühendusi  

 Määri tööelement ja pressrullikud  

Toote metal- ja roostevabu detaile võib määrida vaseliiniga.  
 

Hooldustöid võib läbiviia ainult kvalifitseeritud töötaja või tootja esindaja. Toote 

parandamise või hoolduse käigus tuleb kasutada originaalvaruosi – teiste varuosade 

kasutamine ei ole lubatud garantiiaja jooksul.  

 

 

11. PROBLEEMID JA VASTUSED 
 

PÕHJUS LAHENDUS 

Masinal on 

käivitusraskused 

Kontrolli, et elektripinge vastab nõuetele.  

Ära kasuta vaheühendusi, mis võivad pinget vähendada. 

Masin ei käivitu Kontrolli elektriühendusi ja kaableid.  
  

 
 

 

12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 
 

 
Töömüra: mõõdetud välitingimustes ja 

normaalsetes töötingimustes vastavalt normile UNI 

7712. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tootele kehtib 12-kuuline garantii.  

 

Probleemide või küsimuste korral palun pöörduge: 

Cider Mill OÜ 

Tel. 53516054 

 PIPMO 

Mõõdud LxSxH mm 800x500x400 

Kaal  25 Kg 

Tootmisvõimsus kg/h (max) 600 

Lehtri mõõtmed mm  440X360 

  

Mootor 0,75 KW (1,0 HP) 

Töömüra 70 Db 

Sagedus ja Voldid 230V -50 Hz 

Töötemperatuur  5C°-45 C° 


