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RO Storcător de fructe și legume
Instrucțiuni importante privind securitatea

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE VIITOARE
■ Acest consumator poate fi utilizat de către persoanele având capacitatea fizică, 

senzorială sau mentală redusă sau având experiență sau cunoștințe insuficiente, 
doar dacă acestea sunt sub supraveghere sau au fost instruite reglementar în 
legătură cu utilizarea consumatorului și înțeleg eventualele pericole. Se interzice 
utilizarea acestui consumator de către copii. Consumatorul și cablul de rețea al 
acestuia trebuie păstrat departe de accesul copiilor.

■ Înainte de conectarea consumatorului la priza de rețea trebuie să vă asigurați 
că tensiunea specificată pe tăblița de tip a acestuia este conformă cu tensiunea 
electrică a prizei..

■ Conectați consumatorul doar la o priză legată reglementar la pământ.
■ Acest consumator este destinat prelucrării unei cantități obișnuite de fructe și 

legume în cadrul gospodăriei. Nu utilizați pentru alte scopuri decât cele pentru 
care a fost conceput. 

■ Nu utilizați consumatorul într-un mediu industrial sau afară. 
■ Amplasați consumatorul doar pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
■ Consumatorul nu trebuie așezat pe instalațiile care sunt osursă de căldură sau în 

apropierea acestora.
■ Nu utilizați niciodată accesoriile care nu sunt livrate împreună cu acest consumator 

sau nu sunt recomandate expres de către constructor pentru acest consumator.. 
■ În cursul manipulării sitei rotative, fiți deosebit de atenți, pentru a nu vă răni de 

tăișul acesteia.
■ Nu utilizați consumatorul, dacă sita rotativă este deteriorată
■ Înainte de a pune consumatorul în funcțiune, asigurați-vă că este asamblat corect.

Avertizare: 
În cazul unei utilizări incorecte s-ar putea să vă răniți. 

■ Înainte de stoarcere, îndepărtați sâmburii tari care se află în fructe: de exemplu, 
în caise, piersici, mango etc., și cojile necomestibile, de exemplul de la portocale, 
ananas, pepeni, mandarine etc.

■ Nu utilizați storcătorul de fructe și legume pentru prelucrarea unor materii prime 
congelate sau prea tari, cum este de exemplu, trestia de zahăr.

■ Pentru împingerea fructelor și legumelor prin tubul de alimentare, folosiți 
întotdeauna elementul de presare livrat. Nu folosiți niciodată mâinile sau alte 
obiecte.
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■ Întotdeauna decuplați opriți și scoateți-l din priza de rețea, dacă nu îl veți folosi și 
dacă îl lăsați fără supraveghere, înainte de montaj, demontaj sau curățare.

■ Înaintea demontării accesoriilor sau a pieselor care se mișcă în cursul utilizării, 
verificați dacă consumatorul este decuplat de la priza de rețea și așteptați ca părțile 
mobile să se oprească..

■ Nu spălați baza consumatorului sub jet de apă și nici nu o scufundați în apă sau alt 
lichid.

■ Aveți grijă ca ștecărul cablului de rețea să nu ajungă în contact cu apa sau 
umiditatea.

■ Nu amplasați pe cablul de rețea obiecte grele. Aveți grijă ca, cablul de rețea să nu 
fie atârnat peste marginea mesei sau să nu atingă de suprafața fierbinte.

■ Nu deconectați consumatorul de la priza de rețea prin tragerea de cablul de rețea. 
Cablul de rețea sau priza de rețea s-ar putea deteriora. Deconectați cablul de la 
priză prin tragerea ștecărului cablului de rețea.

■ Se interzice utilizarea consumatorului având cablul de rețea sau ștecărul cablului 
de rețea deteriorate. În cazul în care cablul de rețea este deteriorat, însărcinați 
înlocuirea acestuia unui centru de service de specialitate. 

■ Nu utilizați consumatorul în cazul în care este deteriorată sita sau orice altă piesă a 
consumatorului. Pentru a se evita producerea unei situații periculoase, nu reparați 
consumatorul singuri. Încredințai toate reparațiile unui centru de service autorizat. 
Prin intervenția în consumator vă expuneți la riscul pierderii dreptului legal din 
derularea defectuoasă, eventual a garanției pentru calitate.
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RO Storcător de fructe și legume
Instrucțiuni de deservire

Înainte de utilizarea acestui consumator, vă rugăm să vă familiarizați cu instrucțiunile 
de deservire, și anume, și în cazul în care ași fost deja familiarizat cu utilizarea 
consumatoarelor de tip similar. Utilizați consumatoarele așa cum este descris în 
prezentele instrucțiuni de utilizare. Păstrați instrucțiunile pentru eventualele necesități 
viitoare. 
Cel puțin pe durata existenței dreptului legal rezultând din derularea defectuoasă, 
eventual din garanția pentru calitate, recomandăm să păstrați cutia de carton de 
transport originală, materialul de ambalare, bonul de casă și confirmarea cu privire 
la limita răspunderii sau certificatul de garanție. În cazul transportului, recomandăm 
ambalarea consumatorului înapoi în cutia originală a constructorului.

DESCRIEREA STORCĂTORULUI DE FRUCTE ȘI LEGUME
A1 Element de presare
A2 Gura de alimentare
A3 Capac
A4 Sită de titan
A5 Colector suc
A6 Braț de siguranță
A7 Baza
A8 Comutator 0/I

A9 Indicator LCD viteză 
A10 Buton de comandă
A11 Recipient suc
A12 Gură de golire cu tehnologia 

DripStop A12a, care servește 
pentru împiedicarea picurării după 
extracție

A13 Recipient miez

INDICATOR VITEZĂ LCD
Treapta 1 – SOFT FRUIT: fructe moi
Treapta 2 – CITRICE: fructe citrice
Treapta 3 – PINEAPPLE: ananas și fructe având duritate similară
Treapta 4 – APPLE: mere
Treapta 5 – HARD VEG: legume mai tari

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1. Îndepărtați de pe consumator și accesoriile acestuia toate materialele de ambalaj. 

 
2. Toate părțile amovibile (elementul de presare A1, capacul A3, sita de titan A4, 

colectorul de  suc A5, recipientul de suc A11 recipientului de miez A13, care vin 
în contact cu alimentele, trebuie spălate bine cu apă caldă utilând detergent de 
bucătărie. Apoi clătiți toate aceste părți sub un jet de apă și ștergeți bine cu o cârpă 
fină.

3. Elementul de presare A1, sita de titan A4 și recipientul de miez A13 se pot spăla 
în mașina de spălat vase. Sita de titan A4 se recomandă a  fi spălată în partea 
superioară a mașinii de spălat vase.

Atenție: 
Fiți foarte atenți în cursul manipulării sitei de titan A4, deoarece tăișul de 
pe fundul sitei este foarte ascuțit. În cazul unei utilizări incorecte s-ar putea 
să vă răniți. 

ASAMBLAREA STORCĂTORULUI DE FRUCTE ȘI LEGUME
1. Așezați storcătorul pe o suprafață dreaptă și uscată, de exemplu, masa de lucru. 

De fiecare dată, înainte de asamblare, verificați dacă storcătorul este oprit 
(comutatorul 0/I  A8 se află în poziția 0 – oprit) iar cablul de alimentare este 
deconectat de la sursa de energie.

2. În storcător – baza A7 introduceți colectorul de suc A5, după cum se vede în 
ilustrație. Asigurați ca gura de golire a colectorului A12 să fie amplasată în jgheabul 
carcasei aparatului. Pe gura de golire a colectorului A12 amplasați DripStop A12a.

3. În colectorul de suc A5 introduceți sita de titan A4. Asigurați ca sita să calce 
reglementar pe arborele de acționare.

4. Înclinați recipientul de miez A13 cu capătul superior spre bază A7 și introduceți-l 
de jos pe colierul colectorului de suc. După care, presați fundul colectorului 
în direcția bazei. În cazul amplasării corecte, între recipientul A13 și carcasa 
aparatului ar trebui să fie un spațiu gol de maximum 1 mm.

5. Acoperiți totul cu capacul A3 și presați în jos în poziție corectă.
6. Cu o mână presați capacul A3 în jos și simultan acoperiți cu brațul de siguranță 

A6 în așa fel, încât capacul să fie asigurat în poziția corectă. Se aude un clănțănit. 
Storcătorul de fructe și legume este echipat cu o  siguranță care nu permite 
pornirea acestuia, dacă capacul nu este amplasat corect și asigurat cu brațul de 
siguranță.

7. Recipientul de suc A11 trebuie amplasat sub gura de golire A12.
8. Amplasați elementul de presare A1 în gura de alimentare A2. Observați că, pentru 

facilitarea mișcării, elementul de presare A1 este prevăzut cu suporturi care intră în 
proeminențele din partea superioară a gurii de alimentare A2.

9. Acum, storcătorul de fructe și legume este gata pentru utilizare.

UTILIZAREA STORCĂTORULUI DE FRUCTE ȘI LEGUME
1. Convingeți-vă că storcătorul este asamblat corect și apoi conectați-l la priza 

de curent electric. Storcătorul de fructe și legume este echipat cu o  siguranță 
încorporată care nu permite pornirea acestuia, dacă aparatul nu este asamblat 
corect.

2. Sub gura de golire suc A12 așezați recipientul de suc A11, o sticlă sau un alt vas 
adecvat. Verificați dacă recipientul de miez A6 este instalat la locul său. Controlați 
DripStop A12a, ar trebuie să fie răsucit spre dreapta, pentru ca sucul să poată 
curge.

3. Pregătiți-vă materia primă adecvată pentru stoarcere (fructe și legume). Spălați-
le bine și tăiați-le în bucăți mici care trec prin gura de alimentare a  tubului de 
alimentare A2. Înainte de stoarcere, îndepărtați sâmburii tari care se află în fructe: 
de exemplu, în caise, piersici, mango etc., și cojile necomestibile, de exemplul de la 
portocale, ananas, pepeni, mandarine etc.

4. Înainte de a porni storcătorul, asigurați-vă că, capacul A3 este asigurat reglementar 
în poziție corectă. Cu ajutorul butonului de comandă A10 setați treapta cerută în 
funcție de duritatea materiei prime. Storcătorul se poate seta de la treapta cea 
mai joasă 1 (destinată materiei prime moi, cum sunt, de exemplu: afinele, pepenii, 
roșiile), până la treapta cea mai înaltă 5 (destinată materiei prime tari, cum este 
țelina, sfeclă roșie etc.).

5. Porniți storcătorul (comutați comutatorul 0/I A8 în poziția I – pornit). Treapta 1-5 
se poate schimba în cursul operației de stoarcere în funcție de duritatea materiilor 
prime folosite. Scoateți elementul de presare A1 din gura tubului de alimentare 
A2. În tubul de alimentare A2 introduceți treptat materiile prime pregătite și 
presați-le cu elementul de presare. Rezultate optime se obțin, dacă umpleți tubul 
A2 treptat iar materiile prime le presați lent cu o presiune moderată.

Atenție: 
Pentru introducerea materiilor prime în tubul de alimentare A2 nu utilizați 
degetele sau alte obiecte. Întotdeauna folosiți pentru aceasta elementul 
de presare stabilit A1.
Durata maximă de exploatare continuă a acestui consumator este de 15 
minute. După care lăsați-l să se răcească.
În cazul în care prelucrați doze mari de materii prime, nu lăsați 
consumatorul permanent în funcțiune mai mult de 10 secunde. 

6. În cazul în care, în cursul stoarcerii, se umple recipientul de suc A11 sau de miez 
A6, opriți storcătorul cu ajutorul comutatorului 0/I A8 în poziția 0 – oprit, goliți 
recipientul aferent și puneți-l la locul său. După care puteți pune storcătorul din 
nou în funcțiune și continuați procesul de stoarcere.

7. Pentru oprirea storcătorului comutați comutatorul 0/I A8 în poziția 0 – oprit. Apoi 
deconectați storcătorul de la priza de curent electric. Lăsați sucul să se scurgă, apoi 
răsuciți DripStop A12a spre stânga, pentru a se evita picurarea.

8. După utilizarea storcătorului, demontați aparatul potrivit instrucțiunilor specificate 
în capitolul Demontare storcător și curățați-l potrivit indicațiilor menționate în 
capitolul Curățare și mentenanță. Înainte de demontarea storcătorului, asigurați-
vă că aparatul este oprit (comutatorul 0/I  A8 se află în poziția 0 – oprit), este 
deconectat de la priza de rețea și părțile rotative s-au oprit.

SFATURI ȘI INDICAȚII UTILE
■	 Înainte de a  începe cu stoarcerea, spălați bine și tăiați în bucăți mai mici toate 

materiile prime în așa fel, ca să treacă prin tubul de alimentare A2. Înainte de 
stoarcere, îndepărtați sâmburii tari care se află în fructe: de exemplu, în caise, 
piersici, mango etc., și cojile necomestibile, de exemplul de la portocale, ananas, 
pepeni, mandarine etc.

■	 Pentru obținerea rezultatelor optime, procesați întotdeauna fructe și legume 
coapte bine. Fructele sau legumele necoapte bine și coapte excesiv influențează 
gustul final al sucului.

■	 În cazul în care stoarcem simultan fructe și legume având o consistență diferită, 
recomandăm începerea cu fructele mai moi, cum sunt de exemplu, citricele, 
fructele cu boabe etc. și continuarea cu, de exemplu, merele. Întotdeauna selectați 
viteza corespunzătoare tipurilor de materii prime procesate.

■	 Nu utilizați storcătorul de fructe pentru prelucrarea unor materii prime congelate 
sau prea tari, cum este de exemplu, trestia de zahăr.

■	 Introduceți treptat materiile prime în gura tubului de alimentare A2 și presați-le 
încet cu o presiune moderată. Tubul de alimentare A2 nu trebuie supra-umplut iar 
materiile prime nu trebuie presate prea rapid și cu o presiune excesivă. Procesul 
de separare al miezului de suc se desfășoară treptat iar printr-o împingere rapidă 
a materiei prime nu-l accelerați.

■	 Pentru a se evita înnegrirea sucului de mere proaspăt stors, puteți să adăugați în 
acesta puțin suc de lămâie.

■	 Pentru a  preveni pierderea vitaminelor valoroase, recomandăm să consumați 
sucul proaspăt imediat după stoarcerea acestuia.

DEZASAMBLAREA STORCĂTORULUI
1. Asigurați-vă că ați oprit storcătorul prin comutarea comutatorului 0/I A8 în poziția 

0 – oprit și că ați deconectat cablul de alimentare de la sursa de energie electrică. 
Înainte de dezasamblare, așteptați să se oprească piesele rotative. Așteptați până 
ce se scurge sucul și rotiți DripStop A12a spre stânga, pentru a se evita picurarea 
sucului.

2. Pe capac slăbiți brațul de siguranță A6 și rabați-l în jos.
3. Dați jos capacul A3 și scoateți recipientul de miez A13 prin înclinarea fundului în 

direcția bazei. Apoi degajați recipientul de sub colierul colectorului de suc. A5.
4. Prin tragere în direcția sus dinspre baza A7 scoateți colectorul de suc A5 și sita de 

titan A4 lăsați-o înăuntru.
5. Scoateți sita de titan A4 din colectorul A5. Recomandăm scoaterea sitei A4 

deasupra chiuvetei.

Atenție: 
În partea centrală a sitei A4 este amplasat tăișul. Fiți foarte atenți pentru 
ca, în cursul manipulării sitei A4, să nu vă răniți. Nu atingeți tăișul.

 
CURĂȚARE ȘI MENTENANȚA
■	 Asigurați-vă că storcătorul este oprit (comutatorul 0/I se află în poziția 0 - oprit), 

cablul de alimentare este deconectat de la sursa de energie electrică și că piesele 
rotative s-au oprit.

■	 Storcătorul dezasamblat în componente separate se curăță potrivit următoarelor 
instrucțiuni. Curățarea storcătorului este mai ușoară imediat după încetarea 
utilizării, până ce sucul și miezul nu s-au uscat încă.
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■	 Elementul de presare A1, sita de titan A4 și recipientul de miez A13 se pot spăla 
în mașina de spălat vase. Sita de titan A4 se recomandă a  fi spălată în partea 
superioară a mașinii de spălat vase.

Curățarea carcasei storcătorului
■	 Ștergeți carcasa storcătorului cu o cârpă moale și umedă și apoi uscați bine.
■	 Ștergeți eventualele resturi de alimente de pe cablul de alimentare.

Curățarea colectorului de suc, a  capacului, elementului de presare și 
recipientului de miez și suc
■	 Spălați toate componentele în apă caldă cu detergent de bucătărie. Clătiți în apa 

potabilă și uscați.

Curățarea sitei
■	 Pentru ca storcătorul să fie eficient, sita A4 trebuie să fie perfect curată. Miezul 

uscat pe sită A4 ar influența negativ eficiența procesului de stoarcere.
■	 Imediat după terminarea stoarcerii, scufundați sita A4 în apa fierbinte cu detergent 

de bucătărie pentru circa 10 minute. 
■	 Țineți sita A4 sub un jet de apă și cu o  perie de nailon curățați sita în direcția 

dinspre centru spre margini. Pentru a preveni rănirea, nu atingeți tăișul din centrul 
sitei. După curățare, țineți sita A4 la lumină, pentru a vă asigura că orificiile fine nu 
sunt înfundate. În cazul în care orificiile sunt înfundate, scufundați sita A4 în apa 
fierbinte cu adaos de suc de lămâie 10 %, pentru ca resturile uscate să se degajeze 
și apoi curățați din nou sita cu o perie.

■	 Clătiți sita A4 sub un jet de apă curată și lăsați-o să se usuce liber.

Îndepărtarea sedimentelor, a petelor agresive și a mirosului urât
■	 Unele soiuri de fructe și legume pot cauza modificarea culorii pieselor de plastic 

ale storcătorului. Pentru a evita acest lucru, după utilizare, toate părțile amovibile 
trebuie spălate imediat. În cazul în care colorarea deja s-a produs, puteți scufunda 
piesele amovibile în apă cu adaos de suc de lămâie 10 %.

■	 Nu scufundați baza și nici cablul de rețea în apă și nici într-un lat lichid, nici nu 
spălați aceste componente sub jet de apă.

■	 Pentru curățarea storcătorului și a pieselor acestuia nu folosiți benzină, diluanți, 
burete abraziv, mijloace abrazive sau detergenți agresivi.

DEPOZITAREA
■	 În cazul în care nu veți folosi consumatorul, depuneți-l într-un loc uscat, departe de 

accesul copiilor. Consumatorul se poate depozita în stare asamblată. 

DATE TEHNICE
Tensiune nominală..................................................................................................................220–240 V 
Frecvență nominală ..................................................................................................................  50/60 Hz
Putere consumată nominală....................................................................................................1 200 W 
Clasa de protecție (contra electrocutării)  ........................................................................................ II
Gradul de zgomot .......................................................................................................................85 dB(A) 

Valoarea declarată a emisiilor de zgomot a acestui consumator este de 85 dB(A), ceea 
ce reprezintă nivelul A al puterii acustice, având în vedere puterea acustică de referință 
1 pW.

Explicarea noțiunilor tehnice
Clasa de protecție contra electrocutării:
Clasa II – protecție contra electrocutării este asigurată prin izolație dublă sau întărită

Modificarea textului și a parametrilor tehnici sunt rezervate.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA 
MANIPULAREA AMBALAJULUI FOLOSIT
Materialul de ambalare folosit trebuie depus la locul stabilit de către comună pentru 
depozitarea deșeurilor.

LICHIDAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE 
UZATE

Acest simbol aflat pe produse sau pe documentele însoțitoare 
înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu pot fi 
aruncate în deșeurile comunale obișnuite. Pentru o lichidare corectă, 
reabilitare și reciclare, predați aceste produse la locurile de colectare 
stabilite. Alternativ, în unele țări ale Uniunii Europene sau alte țări 
europene, puteți restitui produsele dumneavoastră către 
comerciantul local în momentul achiziției unui produs nou echivalent.
Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați cu păstrarea resurselor 
naturale prețioase și cu prevenirea impactelor potențiale negative 

asupra mediului și sănătății umane, ceea ce ar putea fi urmările lichidării incorecte 
a deșeurilor. Cereți alte detalii de la autoritățile locale sau de la cel mai apropiat centru 
de colectare.
În cazul lichidării incorecte a  acestui tip de deșeu puteți fi amendați potrivit unor 
reglementări naționale.

Pentru operatorii economici din țările Uniunii Europene
Dacă doriți să lichidați instalațiile electrice și electronice, cereți informațiile necesare de 
la comerciantul sau furnizorul dumneavoastră.

Lichidarea în celelalte țări în afara Uniunii Europene
Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană În cazul în care doriți să lichidați acest 
produs, cereți informațiile necesare de la autoritățile locale sau de la comerciantul 
dumneavoastră în legătură cu modalitatea de lichidare .

Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor 
UE care se referă la acesta.


