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Kasutusjuhend 
 
 

Purusti 
 
 
 

Enne aparaadi esmakordset kasutamist tuleb käesolev juhend hoolikalt ja täielikult läbi lugeda ning 

sellest aru saada. Hoidke see juhend alles, et saaksite seda vajaduse korral veel kord lugeda. 

 

Otstarbekohane kasutus 

Teie aiajäätmete purusti on mõeldud kiuliste või puitunud aiajäätmete (nt hekkide ja puude kärpimisel 

tekkivate jäätmete, okste, puukoore, männikäbide) purustamiseks. 

 

 

Vältige kivide, klaasi, metalli, kontide, plasti, ehitusprahi või tekstiilijäätmete 

sattumist aparaati. 

 

Selleks, et lõiketerad ei kuluks liiga kiiresti, ärge purustage juurikaid või muid taimeosi, mille küljes on 

veel mulda. 

Igasugune kasutus, mida käesolevas juhendis sõnaselgelt ei lubata, võib aparaati kahjustada ning 

põhjustada ohtu kasutajale. 

 

 

OHUTUSJUHISED 

 

 

See aparaat võib ebaõige kasutamise korral tekitada raskeid vigastusi. 

 

Enne purustiga töö alustamist lugege hoolikalt neid juhiseid ja viige end aparaadi 

kasutamisega kurssi. Hoidke see juhend alles, et teie käsutuses oleks alati vajalik 

teave. Võimaliku edasimüümise korral tuleb see juhend aparaadiga kaasa anda. 

 

 

Võtke arvesse kuulmiskaitset puudutavaid seadusi ja eeskirju ning kohalikke 

määrusi. 
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Eelnev väljaõpe 

Tutvuge enne aparaadi kasutuselevõttu selles juhendis sisalduva teabega. 

 

Ettevalmistus 

- See aparaat ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (k.a lastele), kelle füüsilis-sensoorsed või 

vaimsed võimed on väiksed või kellel puuduvad seadmega seoses kogemused ja teadmised, isegi 

kui nad kasutaksid seadet nende ohutuse eest vastutaja järelevalve all või juhendamisel. 

Aparaadi läheduses viibivaid lapsi tuleb alati jälgida. Ärge laske neil aparaadiga mängida. 

- Ärge mitte kunagi töötage aparaadiga, kui selle läheduses viibib inimesi või loomi. 

- Kandke igal kasutuskorral kuulmiskaitsmeid ja kaitseprille. 

- Kandke sobivat tööriietust, eriti kaitsekindaid, tugevaid jalatseid ja pikki pükse. Ärge kandke 

lahtiseid rõivaid või paelte, nööride ja muude lahtiste osadega riideid, mis võivad kergesti sattuda 

purustisse. 

- Kasutage aparaati ainult avatud, piisavalt ruumikas kohas (mitte seina või muu püsiva objekti 

lähedal) tasasel, kindlal pinnal. 

- Ärge kasutage aparaati sillutatud või killustikuga kaetud pinnal, mille vastu jäätmed võivad põrgata 

ja tekitada seeläbi vigastusi. 

- Kontrollige enne kasutamist, kas kõik mutrid, kruvid, poldid ja muud kinnitused on korralikult ja 

tugevalt kinni. Kaaned, katted ja kaitsmed peavad olema oma kohal ja töökorras. Kahjustunud ja 

loetamatud sildid ja kleebised tuleb välja vahetada. 

- Ärge jätke töötavat aparaati järelevalveta. Pange aparaat lastele kättesaamatusse kuiva kohta. 

- Ühendage aparaat ainult nõuetekohase maandusjuhtmega elektrivõrku. Pistikupesal ja võimalikul 

pikendusjuhtmel peab olema korralikult toimiv maandusklemm. 

- Kui aparaati kasutatakse väljas, tuleb see ühendada pistikupessa, mida kaitseb maksimaalselt 

30 mA lekkevoolukaitselüliti. 

 

Aparaadiga töötamine 

- Kontrollige enne kasutamist, kas lehter on tühi. 

- Hoidke pea ja keha purusti avast ja väljaviskepiirkonnast eemal. 

- Ärge puudutage lehtrit ega väljavisketoru, kui aparaat töötab. Pärast väljalülitamist töötab purusti 

veel natuke aega edasi! 

- Hoolitsege alati selle eest, et seisaksite purusti kasutamise ajal stabiilses ja kindlas kohas. Kui 

sisestate materjale purustisse, ärge liikuge ettepoole, samuti ärge seiske kunagi aparaadist 

kõrgemal. 

- Jäätmeid sisestades hoolitsege selle eest, et need ei sisaldaks kõvasid esemeid, nt metalli, kivi, 

klaasi vms materjale. 
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- Ärge kasutage purustit vihmaga (halva ilmaga), töötage ainult päevavalguses või väga hea 

valgustuse korral. 

- Ärge kasutage purustit, kui olete väsinud, keskendumisraskustes või alkoholi või narkootiliste 

ainete mõju all. 

 

- Seisake purusti ja eemaldage pistik pistikupesast: 

· kui te purustit ei kasuta ja/või kui teete töös vaheaja; 

· kui hakkate aparaati hooldama ja/või puhastama; 

· kui elektrijuhe on kahjustunud või sõlmes/keerdus. 

· Ärge kasutage purustit, kui see on blokeeritud või 

· kui purustist kostab ebatavalisi helisid või kui purusti vibreerib. Niisugusel juhul lülitage purusti 

kõigepealt välja ja püüdke tuvastada probleemi põhjus. 

 

- Hoolitsege selle eest, et kogumiskast ei saaks liiga täis, sest muidu ei suuda purusti peenestatud 

materjalist vabaneda. 

- Ärge muutke käivitatud purusti asendit. 

- Seisake purusti alles siis, kui kogu materjal on peenestatud. Kui valtsi vahele jääb peenestamata 

osi, ummistub see ning seda ei saa enam käivitada. 

- Ärge üritage purustit ise parandada. Kui probleemi ei ole kasutusjuhendis nimetatud, tuleb see 

lasta kõrvaldada pädevas hoolduskeskuses. 

 

Elektrikaitse 

- Eemaldage pistik kohe pistikupesast, kui juhe saab kasutamise ajal kahjustada. Ärge puudutage 

juhet! Ärge mitte kunagi kasutage kahjustunud juhet. 

- Kasutage ainult välistingimustesse sobivaid pikendusjuhtmeid. Kontrollige juhet alati enne 

kasutamist ja veenduge, et see on täielikult lahti keritud. 

- Ärge tõmmake juhtmest, kui eemaldate pistikut pistikupesast. Vältige juhtme kokkupuutumist 

kuumuse, õli ja/või teravate osadega. 
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Ülevaade 

 

 

 1 2 3 4 

 

1 TÄHELEPANU! 

Lugege enne kasutamist juhised hoolikalt läbi. 

2 Tähelepanu! Hoolitsege selle eest, et oleks olemas kaitse (tolmu)osakeste jms vastu. Tagage, et 

purusti lähedusse ei tuleks kolmandaid isikuid. 

3 Tähelepanu! Pöörlevad osad, vigastusoht! 

Hoidke kasutamise ajal käed, jalad ja muud kehaosad purustist eemal. 

4 Kandke kuulmiskaitsmeid, kaitseprille ja -jalatseid. 

 

 
Tagatud müratase 

 

Laske soovimatu materjal ringlusse. Materjal tuleb sorteerida ja viia piirkondlikku 

taaskasutuskeskusse. Nii saab kõike ökoloogiliselt töödelda. 
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Kirjeldus (joonis 1) 

 

1. Ülekoormuskaitse 

2. Sisse-/väljalüliti 

3. Suunamuutmislüliti 

4. Toitelehter 

5. Elektripistik 

6. Regulaator 

7. Kogumiskast 

8. Põhiraam 

9. Esiratas 

10. Ratas 

 

Tehnilised andmed 

Mudel MK-L771 

Võrgupinge/sagedus 230 V / 50 Hz 

Võimsus (S6) S6: 40% 2600 W 

Võimsus (S1) 2000 W 

Pöörete arv koormuseta 40 p/min 

Oksa läbimõõt Max 40 mm 

Kaal 28,0 kg 

Müratase (2000/14/EÜ) 86 dB(A), k = 3 dB(A) 

Mürarõhutase 75,1 dB(A), k = 3 dB(A) 

 

Seadme kokkupanek (joonis 2) 

Tarnekomplekt 

1 kasutusjuhend 

1 mutrivõti 

1 purusti 

1 kogumiskast 

1 põhiraam 

2 rattakomplekti 

2 esirataste komplekti 

1 kott väikeste osade jaoks 

1 suunur 
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1. Võtke kõik seadme osad pakendist välja. Veenduge, et olete tõesti kõik pakendist välja võtnud. 

2. Veenduge, et neli väljaulatuvat osa mootori allküljes kinnituvad nelja süvendi abil põhiraami 

külge (joonis 3). 

3. Lükake kogumiskast põhiraami seest välja (joonis 4). 

4. Kinnitage esirattad põhiraami külge selleks mõeldud kruvidega. 

5. Kinnitage rattad (k.a rattateljed, kruvid ja kaitsekraed) põhiraami külge mutrivõtme abil. 

Monteerige kate seda käega surudes. 

6. Lükake kogumiskast tagasi põhiraami. Hoolitsege selle eest, et kogumiskast asuks juhtrööbaste 

peal. 

7. Võtke purustist kinni, nagu näidatud joonisel 8, ja tehke toiming seistes (joonis 8, B). Asetage 

mootor põhiraamile nii, et väljaulatuvad osad paigutuvad süvenditesse (joonis 8-1, A). 

8. Asetage plaat põhiraamile, nagu näidatud joonisel (joonis 9). 

9. Kogumiskasti kinnitamiseks suruge kaitsenuppu üles (joonis 10-1). 

 

Kasutage alati õiget toitepinget! 

Aparaadi toitepinge peab vastama käesolevas juhendis toodud andmetele. 230 V pinge märgisega 

aparaat töötab ainult 230 V pingega. Purusti tarnitakse lekkevoolukaitselülitiga. See lülitab purusti 

välja, kui pinge ületab 30 mA. 

Liiga väikse läbimõõduga pikendusjuhe vähendab aparaadi jõudlust tunduvalt. Kuni 25 m pikkuste 

juhtmete läbimõõt peab olema vähemalt 3 × 1,5 mm2, pikemate kui 25 m juhtmete läbimõõt aga 

2,5 mm2. 

 

Juhtimine 

Sisse-/väljalüliti 

Purusti sisselülitamiseks vajutage rohelisele nupule. 

Purusti väljalülitamiseks vajutage punasele nupule. 

Märkus. See aparaat on varustatud elektromagnetilise lülitiga, et vältida purusti taaskäivitumist pärast 

voolu taastumist. 
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Suunamuutmislüliti 

TÄHELEPANU! Suunamuutmislülitit võib kasutada ainult siis, kui purusti ei ole sisse lülitatud. 

Asend A (joonis 1, A) 

Suunamuutmislüliti on asendis A. Valts haarab materjali ja teeb oma tööd. Pärast tehasekatsetust on 

lüliti asendis a. 

 

Asend B (joonis 1, B) 

Kui valts on blokeeritud ja mootor ei saa seetõttu tööd jätkata, vajutage esmalt punasele nupule, et 

mootor seisata. Seejärel keerake suunamuutmislüliti täielikult vasakule ja vajutage rohelisele nupule. 

Hoidke rohelist nuppu sissevajutatuna: valts töötab vastupidises suunas ja lükkab materjali tagasi nii, 

et selle saab eemaldada. Kui te nupu vabastate, seiskub purusti automaatselt. 

 

Ülekoormuskaitse 

Ülekoormuse (nt lõiketera blokeerumise) korral seiskub masin mõne sekundi pärast. See hoiab ära 

mootori kahjustumise. 

Oodake vähemalt üks minut enne, kui vajutate reset-nupu alla. Kui valts jääb kinni, keerake 

suunamuutmislüliti täielikult vasakule, seejärel saab purusti uuesti sisse lülitada. 

 

Sööde 

Söötke materjal seadmesse paremalt küljelt, valts haarab materjali automaatselt. 

TÄHELEPANU! Seadmest välja ulatuv pikem materjal võib teha löögiliigutusi. Hoidke seetõttu 

seadmest piisavasse kaugusse! 

TÄHELEPANU! Kasutage alati tõukurit (joonis 11), kui üritate materjali valtsi juhtida. Ärge 

kasutage selleks käte abi! Hoidke ja kasutage tõukurit õigesti. 

 

- Ärge sisestage liiga palju materjali – see võib toitetoru ummistada. 

- Sisestage närtsinud ja niiske materjal seadmesse vaheldumisi okstega. Niimoodi väldite valtsi 

kinnijooksmist. Ärge sisestage purustisse biojäätmeid, vaid komposteerige need. 

- Mitmeharuline materjal tuleb enne seadmesse sisestamist väiksemaks raiuda. 

- Hoolitsege selle eest, et materjal langeks vabalt kogumiskasti. 

- Ventilatsioonivõresid ei tohi mitte millegagi kinni katta. 
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Kogumiskasti tühjendamine 

Jälgige kogumiskasti täitumise taset. Ummistuse vältimiseks tuleb kogumiskast õigel ajal tühjendada. 

 

Kogumiskasti tühjendamiseks järgige alltoodud juhiseid. 

a. Lülitage purusti välja. 

b. Lükake kaitse alla. 

c. Vabastage kogumiskast. 

d. Võtke kogumiskast eestpoolt raami seest välja. 

 

Valtsiploki reguleerimine (joonis 13) 

Valtsi ja valtsiploki vaheline kaugus võib olla kuni 0,75 mm. Vaid sel juhul töötab aparaat ettenähtud 

viisil. 

Valtsiploki ja valtsi vahelist kaugust saab reguleerida küljel asuva pöördnupu abil. 

Pärast reguleerimist on aparaadi korraliku töö tagamiseks soovitatav korraldada katse. Hoolitsege 

selle eest, et kõvade, jäikade ja kuivade materjalide korral oleks valtsi ja valtsiploki vahel piisavalt 

ruumi, et vältida purusti kahjustamist. Märgade ja pehmete materjalide korral tuleb vahemaad 

vähendada. 
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Rikete kõrvaldamine 

Rike Põhjus Lahendus 

Mootor ei tööta. Ülekoormuskaitse on sisse 

lülitatud. 

Viige suunamuutmislüliti asendisse B 

ja hoidke sisse-/väljalülitit sees. Mõne 

aja pärast on takistus kõrvaldatud ja 

suunamuutmislüliti võib uuesti 

asendisse A viia. 

Voolukatkestus Kontrollige elektritoidet ja 

kaitsmekappi, et teha kindlaks rikke 

asukoht. 

Kogumiskasti lukustamine Hoolitsege selle eest, et kogumiskast 

oleks oma kohal ja selle saaks 

lukustada. 

Materjali ei tõmmata 

korralikult 

seadmesse. 

Valts pöörleb vastupidises 

suunas. 

Muutke valtsi suunda. 

Materjal on toitetorus kinni. Viige purustil olev suunamuutmislüliti 

tagasi asendisse B ja tõmmake 

seejärel materjal tagasi. 

Valts on blokeeritud. Viige suunamuutmislüliti asendisse B 

ja lülitage purusti sisse. Purusti 

pöörleb vastupidises suunas, nii et 

kinnijäänud materjal vabaneb. 

TÄHELEPANU! Reguleerige purustit ainult siis, kui see on täiesti välja lülitatud. 

 

Hooldus ja hoiundamine 

Hoidke purustit puhtana ja hooldage seda korralikult. See suurendab purusti efektiivsust. 

Hoidke ventilatsioonivõred tolmust ja muust mustusest puhtana. 

Kasutage aparaadi puhastamiseks sooja lappi. Ärge KUNAGI pihustage purusti peale vett. 

Ärge kasutage aparaadi puhastamiseks puhastusvahendeid või lahusteid, sest need võivad purustit 

püsivalt kahjustada. Kemikaalid võivad aparaadi plastosi kahjustada ja need isegi hävitada. Aeg-ajalt 

tuleb üle kontrollida purustile kinnitatud kruvide jms pinguldatus. Sellega tagate enda turvalisuse. 

Valtsi kvaliteedi optimeerimiseks tuleb seda määrida keskkonnasäästliku õliga. 
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Kui soovite aparaati hooldada või muid toiminguid sellega teha, tuleb purusti välja lülitada ja toitejuhe 

vooluvõrgust eemaldada. 

Purustit on võimalik hõlpsalt kokku pakkida ja/või hoiundada. Selleks toimige järgmiselt. 

a. Vajutage turvariiv alla, et vabastada kogumiskast lukustusest (joonis 10-2). 

b. Keerake kaks kruvi lahti ja eemaldage plaat (joonis 9). 

c. Asetage käed nii, nagu näidatud joonisel 12. Tehke see toiming seistes. 

d. Suruge mootor horisontaalselt maha nii, et selle saaks raamilt eemaldada (joonis 8, B)  

(joonis 8-2, A). 

e. Asetage mootor raami/kogumiskasti (joonis 8-2). 

Paigutage purusti kuiva ruumi. Kui aparaat on seisnud pikemat aega kasutamata, siis kasutage seda 

mõnda aega kuivalt/koormuseta. 


