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Jahvati kasutusjuhend  

Toote nr 85 91 93 
  
Kasutusjuhend pakub väärtuslikke näpunäiteid uue seadme kasutamiseks. Need 
võimaldavad Teil kasutada kõiki funktsioone ning aitavad vältida arusaamatusi ja 
kahjustusi. Palun võtke endale aega selle juhendi hoolikaks läbilugemiseks ja hoidke 
see edaspidiseks kasutuseks alles. 
 
1 Täitelehter 
2 SISSE-/VÄLJA-lüliti 
3 Mootoriplokk 
4 Kiirlukk 
5 Kogumisnõu 
6 Sõel, auguläbimõõduga 1,5 mm 
7 Sõel, auguläbimõõduga 3 mm 
8 Sõel, auguläbimõõduga 4 mm 
9 Tolmukate (puudub pildil) 
 

Ohutusjuhised 

Lugege ohutusjuhised läbi ja tehke need 
endale selgeks. Ärge töötage jahvatiga, kui 
Te pole kasutusjuhendist aru saanud. 

- Veenduge, et tüübisildil toodud 
tööpinge vastab Teie kasutuses 
olevale võrgupingele. 

- Piiratud füüsiliste, aistinguliste või 
vaimsete võimetega isikud ei tohi 
masinat kasutada, v.a pädeva isiku juhendamise ja järelevalve all. 

- See masin pole mänguasi ega tohi sattuda laste kätte. Ärge jätke masinat 
mitte kunagi kasutamise ajal järelevalveta. Hoidke see lastele või järelevalvet 
vajavatele isikutele kättesaamatus kohas. Et masin ei satuks mängimiseks 
laste kätte, tuleb lapsi valvata. 

- Masin ei ole mõeldud pidevaks tööalaseks kasutamiseks. See on ette nähtud 
kasutamiseks vaid suletud ruumides või sellistes kohtades nagu kaupluste 
köögid, kontorid ja muud töökeskkonnad; talumajad; klientide poolt hotellides, 
motellides jm majutusasutustes, bed and breakfast-tüüpi majutusasutustes. 
Muul moel kasutus ei ole otstarbekohane. 

- Kasutage töötamise ajal kuulmekaitseid. 

- Kasutage jahvatit vastavalt sellele juhendile ja ainult selleks ettenähtud 
otstarbel vilja, kaunviljade ja muude loomasööda komponentide 
purustamiseks. 

- Ärge jahvatage masinaga muid asju, koostisaineid ega tervistkahjustavaid 
tooraineid. 

- Ärge mitte kunagi käitage jahvatit tühjalt. 

- Hoidke tööpiirkond ja jahvati kõik osad puhtana. 

- Kasutage jahvatit ainult kõval ja turvalisel alusel. 
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Tõrgete, kahjustuste ja füüsiliste vigastuste vältimiseks järgige palun järgmisi 
ohutusjuhiseid: 
 

- Kasutage jahvatit ainult järelevalve all. 

- Kontrollige jahvatit ja selle elektriühendusi kahjustuste osas ning ärge 
kasutage jahvatit, kui selle mootor või juhe on katki. 

- Enne pistiku seinast väljatõmbamist veenduge, et jahvati on välja lülitatud. 

- Ärge kasutage jahvatit, kui olete tarvitanud alkoholi, ravimeid, narkootikume 
või kui olete haige või väsinud. 

- Ärge liigutage ega transportige jahvatit kasutamise ajal. 

- Ärge jätke jahvatit niiskuse kätte ega kastke seda vette või muudesse 
vedelikesse. 

- Ärge hoidke jahvatit plahvatusohtlikes kohtades. 

- Arvestage pärast jahvati väljalülitamist selle lõplikuks seiskumiseks kuluva 
reageerimisajaga. 

- Kontrollige jahvatit ja elektriühendusi mis tahes kahjustuste osas ning ärge 
kasutage seda, kui jahvati või juhe on katki. 

- Lülitage masin välja, kui seda ei kasutata, töötamise lõpetades ja enne 
hooldustöid ning ühendage toitejuhe võrgutoitest lahti. 

- Elektrilise või mehaanilise tõrke korral lülitage jahvati otsekohe välja ja ärge 
seda kauem kasutage. 

- Ärge kandke jahvatit toitejuhtmest kinni hoides. Vältige toitejuhtme 
kokkupuudet kuumuse, teravate servade ja liikuvate osadega. 

- Ärge kandke ehteid ega lohvakaid riideid. Pange pikad juuksed kinni. 

- Ärge võtke jahvatit ise lahti ega püüdke seda parandada. Laske masinat 
parandada spetsialistil või võtke ühendust meie klienditoega. Kasutage alati 
originaalvaruosi. 

- Masin on mõeldud kasutamiseks merepinnast kuni 2000 m kõrgemal. 

 
Jahvati ülespanek 

- Valige jahvatiga töötamiseks sobiv ja kuiv töökoht. Kasutage jahvatit ainult 
kõval ja tasasel aluspinnal. 

- Veenduge, et jahvati on töötamise ajaks asetatud seintest ja teistest 
esemetest piisavalt kaugele. 

- Hoidke jahvatit alati kuivana. Ümbritsev töökeskkonna temperatuur peaks 
olema 0–40° C. 

- Pakendage jahvati hoolikalt lahti ja hoidke pakkematerjal lastele 
kättesaamatus kohas. Lämbumisoht! 

 
Näpunäited 

- Kasutage jahvatamiseks ainult puhast, mustuse ja kivideta jahvatist. 

- Vastasel juhul võite peenestit kahjustada. 

- Ärge kasutage jahvatit, kui see on tühi. 
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- Jahvatage ainult kuiva jahvatist. 

- Ärge jahvatage juba jahvatatud loomasööta teist korda. 
 
Kokkupanek ja kasutamine 
1. Pöörake mootoriplokk (3) kummuli ja kinnitage soovitud sõel (6, 7 või 8) 
liblikkruviga mootoriploki külge. 
2. Nüüd pöörake mootor ümber ja asetage mootoriplokk kogumisnõule (5). 
3. Lukustage mõlemad osad teineteisega kiirlukkude (4) abil. 
4. Asetage täitelehter (1) mootoriplokile. Lukustage täitelehter kaasasoleva 
kinnitusvahendiga (vaherõngas, lukustusrõngas, tiibmutter). 
5. Täitke lehter jahvatisega ja katke seejärel tolmukattega, et vältida üleajamist 
töö käigus. 
6. Jahvati sisselülitamiseks torgake pistik pistikupessa ja vajutage 
SISSE/VÄLJA-lülitit (2). Kasutamise ajal kandke kuulmekaitseid. 
7. Pärast töö lõpetamist lülitage mootoriplokk välja ja eemaldage jahvatatud 
loomasööt. Arvestage pärast jahvati väljalülitamist mootori seiskumiseks 
vajamineva reageerimisajaga. 
 

Puhastamine 

- Enne jahvati puhastamist ühendage toitepistik lahti. 

- Puhastage alati kõik jahvati osad enne ja pärast igat kasutuskorda. 

- Ärge puhastage jahvatit vee ega tugevatoimelise puhastusainega, vaid 
kasutage puhastamiseks ainult kuiva lappi, vajadusel niisket lappi või pehmet 
harja. 

- Hoiustage jahvatit kuivas kohas ning kaitske seda tolmu ja määrdumise eest. 
Ärge hoidke seda otsese päikesevalguse käes. 

- Hoidke see lastele või järelevalvet vajavatele isikutele kättesaamatus kohas 

 

Tehnilised andmed 

Nimipinge:    230 V~ 
Sagedus:    50 Hz 
Nimivõimsus:   600 W 
Mootori kiirus tühikäigul:  19 000 min-1 

Kogumisnõu mahutavus:  15 l 
Täitelehtri mahutavus   10 l 
Mõõtmed   58 x 36 x 33 cm 
Kaal     4,4 kg 
Sõelaaugu läbimõõt  1,5; 3; 4 mm 
Jahvatustootlikkus  1,5 mm sõelaauk = 70 kg/h 
    3 mm sõelaauk = 130 kg/h 
    4 mm sõelaauk = 180 kg/h 
Kaitseklass IPX3 


