
KÄYTTÖOHJE, RM-LIHAMYLLY

Tärkeitä turvallisuusohjeita:

Sähkölaitteita käytettäessä on turvallisuusohjeiden noudattaminen aina tärkeää.

-Lue käyttöohjeet
-Myllyn rungon laittaminen veteen, tai muuhun nesteeseen aiheuttaa sähköiskun vaaran.
-Älä jätä myllyä vartioimatta käytön aikana, tai pienten lasten läsnäollessa, mikäli laitteessa on virta 
päällä.
-Irroita sähköjohto seinästä aina käytön jälkeen sekä laitetta koottaessa ja puhdistettaessa.
-Liikuviin osiin koskemista tulee välttää. Ruokaa ei saa syöttää laitteeseen käsin, vaan tulee käyttää 
mukana tulevaa työnnintä.
-Älä käytä myllyä, mikäli virtajohto on vahingoittunut, laite ei toimi kunnolla, runko on pudonnut esim. 
lattialle tai laite on muuten vaurioitunut. Toimita laite tällöin ammattitaitoiseen huoltoon.
-Osien, joita ei ole tarkoitettu yhteensopiviksi lihamyllyyn ei saa käyttää. Tällöin voi aiheutua tulipalon, 
sähköiskun tai muun onnettomuuden vaara.
-Lihamylly on tarkoitettu vain sisäkäyttöön
-Älä anna johdon roikkua vapaana päydän reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
-Terät ovat teräviä, käsittele niitä varoen.
-Lihamyllyä ei saa käyttää muuhun kuin ruuan jauhamiseen. Älä myöskään yritä jauhaa luita pähkinäitä 
tai muita hyvin kovia ruoka-aineita.
-Myllyä tulee käyttää yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 min, jonka jälkeen myllyn tulee antaa jäähtyä toiset 
10 min moottorin lämpenemisen vuoksi.
-Älä työnnä ruokaa väkisin myllyyn, tai se saattaa jumiutua.
-Älä yritä korjata rikkoutunutta lihamyllyä itse.

Käyttöönotettaessa

-Tarkista, että mylly ja kaikki sen osat ovat ulkoisesti ehjiä.
-Pese kaikki osat (paitsi laitteen runko) kuumalla vedellä ja tiskiaineella.
-Ennen kuin kytket pistokkeen seinään, varmista että ON/O/R -kytkin on asennossa "O" ("O" tarkoittaa, 
että laite on pois päältä)

Kokoaminen

-Paina laitteen kyljessä olevaa lukituspainiketta, paina putkiosa vinossa runkoon kiinni ja käännä putkea 
vastapäivään niin, että syöttöputki osoittaa suoraan ylöspäin. Putkiosa on lukittunut paikoilleen, kun 
kuulet naksahduksen, ja lukituspainike ponnahtaa takaisin ylös. Tarkista vielä putkea heiluttamalla, että se 
lukittui kunnolla.
-Työnnä ruuan syöttöruuvi muovinen pää edellä putkeen, ja pyöritä hieman, jotta voimansiirtoholkki ottaa 
laitteen runkoon kiinni ja ruuvi painuu pohjaan.
-Aseta leikkuuterä ruuvin päähän teräpuoli ulospäin. Mikäli terä asetetaan väärin päin, liha ei jauhaudu.
-Aseta haluttu leikkuulevy seuraavaksi siten, että levyssä olevat ulokkeet osuvat putkiosassa oleviin 
koloihin.
-Tue toisella kädellä leikkulevyä ja toisella ruuvaa lukitusrengas kireälle paikoilleen. Liika kiristäminen 
aiheuttaa terän ennenaikaista kulumista.



-Aseta ruuan syöttölautanen paikoilleen putkiosan päälle.
-Aseta Lihamylly tukevalle alustalle.
-Ilmanvaihtokanavat laitteen alapinnalla ja kyljissä on pidettävä vapaina.

Jauhaminen

-Leikkaa jauhettava ruoka pieniksi paloiksi (max. 2x2x6 cm) niin että palaset mahtuvat helposti myllyyn. 
Mikäli liha on erityisen sitkeää ja kalvoista, tulee se pilkkoa huomattavasti pienemmiksi paloiksi myllyn 
toiminnan varmistamiseksi.
-Kytke pistoke seinään, aseta I/II -kytkin asentoo "I" ja tämän jälkeen kytkin ON/O/R asentoon "ON".
-Ala syöttämään ruokaa myllyyn syöttölautasen kautta. Käytä ainoastaan mukana toimitettua 
ruuantyönnintä.
-Käytön jälkeen kytke laitteesta virta pois ja irroita virtajohto pistokkeesta.

Peruuttaminen

Mikäli mylly jumiutuu, aseta I/II -kytkin asentoon "II" ja ON/O/R -kytkin asentoon "R". Tällöin mylly 
alkaa pyöriä toiseen suuntaan, ja putkiosa tyhjenee. Mikäli tämä ei toimi, kytke laitteesta kaikki virrat pois 
ja pura ja puhdista mylly.

Myllyn purkaminen

-Varmista, että moottori on pysähtynyt kokonaan.
-Irroita virtajohto pistorasiasta.
-Purkaminen tapahtuu kuten kokoaminen, mutta käänteisessä järjestyksessä. (ks. kohta kokoaminen)

Puhdistaminen

-Poista ensin irtonainen liha yms. myllystä.
-Pese kaikki muut osat paitsi runko kuumassa vedessä käsitiskiaineella. Älä käytä voimakkaita liuottimia, 
konetiski- tai valkaisuaineta, sillä ne värjäävät alumiiniset osat ja voivat vahingoittaa muovisia osia 
vakavasti.
-Myllyn rungon voi puhdistaa pyyhkimällä kostealla rätillä.
-Pyyhi terä ja leikkuulevyt kevyesti ruokaöljyllä ennen varastointia.   


