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HEDELMÄMURSKAIN 
M50 

 
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 

 
TUOTEN RO. 29994 
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 Tällainen merkintä, jossa on yhdistetty sanat VAROITUS ja 
VAARALLINEN viittaa tilanteeseen, jossa saattaa syntyä VAKAVIA 
VAMMOJA. 

Lukekaa käyttöohje ennen käyttöä.  

Käyttäkää koko kasvot peittävää kasvosuojusta.  

Käyttäkää korva- ja silmäsuojaa. 

Käyttäkää suojahansikoita.  

Varmistakaa, että sivulliset olisivat AINA turvallisella 
etäisyydellä laitteesta erityisesti sen toimiessa. Lasten oleskelu 
laitteen toiminta-alueella on kielletty. 

Varokaa irrallisia osia. 

Älkää KOSKAAN käyttäkö työkaluja kosteassa tai märässä 
ympäristössä tai jättäkö niitä suojatta sateeseen. 

Kaavio 

 

Lukekaa tämä ohje huolellisesti ja noudattakaa siinä kuvattuja vaatimuksia. Täten 
varmistatte oman ja muiden henkilöiden turvallisuuden. Samalla varmistatte 
hedelmämurskaimen mahdollisimman pitkän ja häiriöttömän käyttöajan. Säilyttäkää 
tämä ohje tulevaa käyttöä varten. 

TURVALLISUUSOHJEET 

Lukekaa ohje ennen laitteen käyttöönottoa. Perehtykää hedelmämurskaimen 

ohjauslaitteisiin ja oikeisiin käyttötapoihin. 

 

  



Cider Mill OY – Lao tn.8/20A – 80010 Pärnu – Viro– info@cidermill.eu – www.cidermill.eu 

T u o t t e e n  o m i n a i s u u d e t  

Moottori 230V 50Hz  Murskausteho n. 600 kg omenia tunnissa 

Teho 1,100 W  Nettopaino  20 kg 

Kytkekää virta pois! Irrottakaa laite sähköverkosta ennen huoltoa, 
puhdistusta tai syöttöjohdon suoristamista tai murskain jätetään 
ilman valvontaa. 

Sähkömoottorin nopeus 2,800 rpm Kokonaispaino  23 kg 

Älkää koskaan antako lasten ja ihmisten, jotka eivät ole tähän ohjeeseen 
perehtyneet, käyttää hedelmämurskainta. 
Laitteen käytöstä saattaa olla ohjeita myös paikallisessa lainsäädännössä. 
Älkää käyttäkö laitetta sivullisten henkilöiden läsnä ollessa. Laitteen käyttäjä on 

vastuussa sivullisille tai omaisuudelle aiheutetusta vahingosta. 
Välttäkää käsien, muiden vartalon osien ja vaatteiden joutumista syöttösuppiloon, 

tyhjennyskouruun ja liikkuvien osien lähelle. 
Käyttäkää hedelmämurskaimen käyttämisen aikana suojalaseja. 
Älkää käyttäkö löysiä vaatteita. 
Käyttäkää hedelmämurskainta vain tasaisella alustalla. 
Ennen laitteen käytön aloittamista tarkistakaa, että kaikki ruuvit, mutterit, pultit ja muut 

kiinnitykset ovat kunnolla kiinni, suojakaiteet ja -levyt ovat paikoillaan. Vaihtakaa 
vaurioituneet tai vaikeasti luettavat varoitus- ja ohjekyltit uusiin. 
Ennen laitteen käynnistämistä tulee tarkistaa, että syöttösuppilo olisi tyhjä.  
Pitäkää kasvot ja vartalo kammion aukosta etäällä. 
Säilyttäkää kaiken aikaa tasapaino ja sopiva etäisyys. Älkää yliarvioi itseäsi. Älkää 

koskaan seisoko materiaalin syötön aikana hedelmämurskainta korkeammalla. 
Materiaalin syötössä tulee olla tarkkaavainen. Erityisen huolellinen tulee olla 

sen osalta, että koneeseen ei joutuisi metallinkappaleita, kiviä, pulloja, putkiloita 
tai muita vieraita esineitä. 
Irrottakaa pistoke pistorasiasta: 
- aina, kun poistutte hedelmämurskaimen luota ja ennen sen kuljettamista; 
- ennen tukoksen poistamista; 
- ennen hedelmämurskaimen tarkistusta, puhdistusta tai korjausta; 
- vieraiden esineiden poistamisen jälkeen, jolloin tulee laite tarkistaa myös vaurioiden 
varalta ja tarvittaessa korjata; 
- jos hedelmämurskain tärisee ylimääräisesti tai pitää epätavallista ääntä (tarkistetaan 
heti). 
 
Jos leikkausmekanismiin joutuu vieras esine tai jos hedelmämurskain pitää 
epätavallista ääntä tai tärisee oudosti, silloin tulee: 

 

 

 IP 44 Mitat 450 x 350 x 820 mm 

 

Älkää KOSKAAN laittako kättä suppiloon leikkuuterien lähelle  
IP suojaluokka 

Osien luettelo 

 

Nro Kuvaus Määrä 

1 Kotelo 1 

2 M8 suojamutteri 4 

3 φ8 laakea välilevy 8 

4 Kääntölevy 1 

5 φ8 jousilevy 5 

6 Leikkuuterän 
käynnistyspainike 

1 

7 Sisäkuusiopultti M8x16 2 

8 Sisäkuusiopultti M8x20 2 

9 Leikkuuterä 1 

10 Leikkuulevy 1 

11 Vaimennin 2 

12 Mutteri kiinnityksellä M8 4 

13 Öljysuodatin 1 

14 Mutteri M8 4 

15 Aluslevy 1 

16 Ruuvi M6x20 4 

17 Ulkokuusiopultti M8x50 4 

18 Alusta 1 

19 Etujalkojen suoja 2 

20 Takajalkojen suoja 2 

21 Moottori 1 
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1) laite tarkistaa vaurioiden varalta. 
2) vaihtaa tai korjata vaurioituneet osat. 
3) tarkistaa löystyneet osat ja kiristää ne.  
Jos teillä ei ole pätevyyttä laitteen korjaamiseen, älkää yrittäkö korjata sitä.  
Älä anna murskatun materiaalin kerääntyä poistoputken lähelle, se saattaa estää laitteen 
toimintaa ja johtaa siihen, että raaka-aine paiskautuu syöttösuppilosta ulos. 

Sähköturvallisuus 
Liittäkää verkkojohto standardin mukaiseen 230 voltin (50  Hz) virranlähteeseen 13 
ampeerin BS1363 pistokkeeseen, jossa on 13 A sulake. 

Vaurioitunut pistoke tulee tapaturmien ehkäisemiseen poistaa käytöstä ja sitä ei saa 
käyttää myös muissa 13 A pistorasioissa. 

Hedelmämurskaimessa on turvallisuuden varmistamiseen kaksoiseristeet ja sitä ei 
tarvitse maadoittaa. Käyttöjännite on 230V AC, 50 Hz. 

Jatkojohto: 
Käytettävässä jatkojohdossa tulee olla kaksoiseristeet ja sen halkaisijan tulee olla 3 x  

1,0 mm2. 
Jos epäilette johdon sopivuutta, kysykää ohjeita sähköasentajalta tai paikall iselta 
jälleenmyyjältä. 

Käyttö 
Kun laite on vakaasti tasaisella alustalla, tarvittaessa mm. pöydällä, liittäkää se 
sähköverkkoon, jossa on vikavirtasuojakytkin. 
Laittakaa hedelmäastia, tynnyri tai laatikko laitteen poistoaukon alle.  
Käynnistäkää laite, painamalla ON/OFF katkaisija asentoon ON. Kun murskain toimii jo 
täydellä teholla, lisätkää murskattava aines syöttösuppiloon, mutta ÄLKÄÄ PAINAKO.  

A Käynnistäkää ENSIN moottori ja lisätkää hedelmät vasta sen jälkeen syöttösuppiloon. 
Se on HYVIN TÄRKEÄÄ! 

Leikkuuterät vetävät materiaalin koneeseen.  
A ÄLKÄÄ KOSKAAN painako materiaalia suppiloon käsin.  
A Hedelmien koon tulee olla suppilon kokoon nähden sopivia.  

TÄRKEÄÄ! 
Jos kone tukkeutuu tai ei päästä enää materiaalia sisälle, painakaa katkaisija heti OFF 
asentoon ja irrottakaa laite sähköverkosta. 
Käyttäkää laadukkaita suojakäsineitä, poistakaa tukoksen muodostanut materiaali. Toimikaa 
huolellisesti, jotta kädet eivät joutuisi kosketuksiin leikkuuterien kanssa – käyttäkää 
tarvittaessa palikkaa. 
Tarkistakaa, että suppilon suojapeite on kunnolla kiinni, sen jälkeen voitte yhdistää laitteen 
uudelleen sähköverkkoon ja käynnistäkää. 

Puhdistaminen ja huolto 
Koneen huolto rajoittuu yleisen siisteyden tarkistamiseen ja että siinä ei olisi korroosiota, joka 
saattaa syntyä hedelmiin sisältyvän omenahapon vaikutuksesta. 

 

Puhdistaminen 
1)  Poistakaa mutterit (2) kotelosta (1). 

 
2)  Poistakaa kotelo (1) ja puhdistakaa. 

 
3) Poistakaa kääntölevy, joka on kiinnitetty leikkuulevyyn, poistakaa leikkuulevy (10) 
aluslevyltä (15) ja puhdistakaa. 

 

 

Toimikaa puhdistuksessa erityisen varovaisesti, jotta leikkuuterät eivät 
aiheuttaisi vammoja. 
Tarkistakaa puhdistuksessa AINA, että laite olisi kytketty OFF -asentoon ja irrotettu 
sähköverkosta. 
 
Uudelleen kokoaminen 
Hedelmämurskaimen kokoamiseen tulee toimia päinvastaisessa järjestyksessä.  
Huolto 
Kuivatkaa laite puhdistuksen jälkeen, se auttaa välttämään korroosion syntymistä.  
Jos laite jää pitkäksi aikaa käyttämättä, voi kaikki pinnat voidella korroosion välttämiseen 
elintarvikeöljyllä. 


