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Felicitări! R

O
 Ați achiziționat un produs Petra. 

Scopul nostru este să vă oferim produse de 
calitate, cu design plăcut și un preț accesibil. 
Sperăm că vă veți bucura de acest produs  
timp de mulți ani. 

 
Descriere (fig. A) 

Storcătorul dvs. Petra 202041 a fost proiectat 
să extragă sucul din fructe și legume. 
Aparatul este conceput numai pentru utilizare 
în interior. Aparatul este conceput numai 
pentru utilizare casnică. 

1.  Buton de pornire/oprire 
2.  Unitate de procesare a alimentelor 
3.  Melc de procesare a alimentelor 
4.  Capac (unitate de procesare a 
alimentelor) 
5.  Tavă de umplere 
6.  Împingător 
7.  Recipient pentru suc 
8.  Recipient pentru pulpă 
9.  Buton de blocare (unitate de procesare a 
alimentelor) 

10.  Perie 
11.  Filtru de suc 
12.  Accesoriu pentru suc 

 
Prima utilizare 

 
Pregătire 
•   Curățați aparatul. Consultați 

„Curățarea și întreținerea“. 
•   Curățați accesoriile. Consultați 

„Curățarea și întreținerea“. 
 

Asamblare (fig. A - G) 
Înainte de a utiliza aparatul, trebuie să 
acordați atenție următoarelor observații: 
-    Înaintea asamblării sau dezasamblării, 

opriți aparatul, scoateți ștecherul din priza 
de perete și așteptați ca aparatul să se 
răcească. 

 
•   Fig. B: Instalați unitatea de procesare a 

alimentelor (2) pe aparat. Blocați unitatea 
de procesare a alimentelor (2) rotind-o în 
direcția simbolului de blocare până când 
butonul de blocare (9) se înclichetează. 

•   Fig. C: Introduceți melcul de procesare a 
alimentelor (3) 

în unitatea de procesare a alimentelor (2). 
•   Fig. D1: Instalați filtrul de suc (11). Asigurați-vă 

că cele trei cleme se aliniază cu cele trei 
locașuri din unitatea de procesare a 
alimentelor. 

•   Fig. D2: Așezați capacul (4). Blocați capacul (4) 
rotindu-l în sens antiorar până când se 
înclichetează. 

•   Fig. D3: Instalați accesoriul pentru suc (12). 
Blocați accesoriul pentru suc (12) rotindu-l în 
sens antiorar până când se înclichetează. 

•   Fig. E: Așezați recipientul pentru suc (7) sub 
orificiul de evacuare a sucului din partea de 
jos a aparatului. 

•   Fig. F: Așezați recipientul pentru pulpă (8) sub 
orificiul de evacuare a pulpei, cât mai aproape 
posibil de recipientul pentru suc (7). 

•   Fig. G: Instalați tava de umplere (5) în unitatea 
de procesare a alimentelor (2). 

 
Utilizare (fig. A) 

Înainte de a utiliza aparatul, trebuie să acordați 
atenție următoarelor observații: 
-    Nu lăsați aparatul pornit în mod continuu timp 

de mai mult de 10 minute. După 10 minute, 
opriți aparatul și lăsați-l să se răcească timp 
de 20-30 de minute înainte de a-l porni din 
nou. 

-    Aparatul se va opri automat după 
20 de minute de funcționare continuă. Lăsați 
aparatul să se răcească timp de 20-30 de 
minute înainte de a-l porni din nou. 

-    Nu vă introduceți mâinile în tubul de 
alimentare pentru a apăsa ingredientele. 
Utilizați întotdeauna împingătorul. Nu exercitați 
prea multă presiune asupra împingătorului. 

-    Dacă aparatul începe să vibreze puternic, 
opriți aparatul și curățați apoi filtrul de suc. 

Înainte de a continua, vă rugăm să acordați 
atenție următoarelor observații: 
-    Utilizați aparatul numai atunci când recipientul 

pentru suc este așezat sub orificiul de 
evacuare a sucului. Goliți regulat recipientul 
pentru suc atunci când procesați cantități mai 
mari de fructe sau legume. Goliți recipientul 
pentru suc atunci când este plin. 

-    Utilizați aparatul numai atunci când 
recipientul pentru pulpă este așezat sub 
orificiul de evacuare a pulpei. Goliți regulat 
recipientul pentru pulpă atunci când procesați 
cantități mai mari de fructe sau legume. Goliți 
recipientul pentru pulpă atunci când este plin. 
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Pornirea și oprirea (fig. A) 
•   Pentru a porni aparatul în vederea unei 
utilizări normale (mers înainte), așezați butonul 
de pornire/oprire (1) în poziția înainte (ON). R

O
 

•   Pentru a porni aparatul în vederea unei 
utilizări normale (mers înapoi ), așezați 
butonul de pornire/oprire (1) în poziția 
înapoi (R). 

•   Pentru a opri aparatul, așezați butonul de 
pornire/oprire (1) în poziția de oprire (O). 

Observație: Aparatul este dotat cu un dispozitiv 
de limitare a curentului care blochează motorul 
atunci când 

•   Fructele sau legumele foarte tari (de ex., 
trestia de zahăr) nu sunt potrivite pentru 
storcător. Utilizați un aparat de procesare a 
alimentelor, un mixer sau un mixer tip tijă 
pentru a procesa fructele sau legumele foarte 
tari. 

•   Vă recomandăm să beți sucul imediat după 
preparare, întrucât acesta își va pierde rapid 
gustul și valoarea nutritivă. Adăugați puțin suc 
de lămâie sau lămâie verde pentru a încetini 
procesul. 

•   Consultați tabelul de mai jos pentru valorile 
nutritive ale unei game largi de fructe și 
legume. 

procesați ingrediente tari. Atunci când    
curentul este mai mare de 1,3 A, motorul se va 
opri. Dacă motorul este blocat și nu merge 
înapoi automat, așezați butonul de 
pornire/oprire în poziția de oprire (O), apoi în 
poziția înapoi (R) pentru a goli ingredientele și în 
cele din urmă în poziția înainte (ON) pentru 
utilizarea normală. Dacă motorul tot se 
blochează după aceea, scoateți ingredientele din 
melcul de procesare a alimentelor. 

 
Sfaturi pentru utilizare (fig. A - H) 
•   Asamblați aparatul. Consultați „Asamblarea“. 
•   Introduceți ștecherul în priza de perete. 
•   Porniți aparatul. Consultați „Pornirea și 

oprirea“. 
•   Tăiați ingredientele în bucăți care încap în 

tubul de alimentare (13). 
•   Introduceți ingredientele în tubul de 

alimentare (13). 
•   Fig. H: Utilizați împingătorul (6) pentru a 

împinge ingredientele prin tubul de 
alimentare (13). Nu exercitați prea multă 
presiune asupra împingătorului (6). 

•   Dacă este necesar, curățați filtrul de suc 
(11) și accesoriul pentru suc (12). 

•   Opriți aparatul. Consultați „Pornirea și 
oprirea“. 

•   Scoateți ștecherul din priza de perete. 
•   Lăsați aparatul să se răcească 

complet. 
 

Prepararea sucului 
•   Utilizați de preferință fructe și legume 
proaspete, întrucât acestea conțin mai mult suc. 
•   Nu folosiți fructe sau legume cu semințe tari 

sau coajă tare. Îndepărtați întotdeauna 
semințele sau cojile tari. 

Fruct/legumă  Valoare nutritivă         Energie 
 
Măr                          Vitamina C                    200g = 150kJ (72Cal) 
Pară                        Fibre                             150g = 250kJ (60Cal) 
Piersică                   Vitamina B3, C și K; 

    Fibre                              150g = 205 kJ (49Cal) 
Nectarină                Vitamina B3, C și K; 

    Fibre                              180g = 35kJ (85Cal) 
Caisă                      Vitamina K; 

       Fibre                     30g = 85kJ (20Cal) 
Pepene galben      Vitamina A și C; 

    Fibre; 
    Acid folic                         200g = 210kJ (50Cal) 

Kiwi                        Vitamina C și K               100g = 100kJ (40Cal) 
Ananas                  Vitamina C                       150g = 245kJ (59Cal) 
Struguri                  Vitamina B6, C și K         125g = 355kJ (85Cal) 
Zmeură                  Vitamina C, Fe, K și Mg  125g = 130kJ (31Cal) 
Afine                      Vitamina C                       125g = 295kJ (70Cal) 
Roșie                     Vitamina A, C și E; 

      Fibre; 
     Acid folic                            1100g = 90kJ (22Cal) 

Castravete             Vitamina C                        280g = 120kJ (29Cal) 
Morcov                  Vitamina A, B6 și C; 

      Fibre                     120g = 125kJ (30Cal) 
Țelină      Vitamina C și K                 80g = 55kJ (7Cal) 
Varză      Vitamina B6, C și K; 

   Fibre; 
  Acid folic                            100g = 110kJ (26Cal) 

Sfeclă                   Vitamina C și K; 
      Fibre; 
     Acid folic                            160g = 190kJ (45Cal) 

Chimen dulce       Vitamina A, B6 și C; 
  Fibre                                  300g = 145kJ (35Cal) 

Varză de Bruxelles Vitamina B, B6, C și E; 
         Fibre; 
        Acid folic                             100g = 110kJ (26Cal) 
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Curățarea și întreținerea 
(fig. A - H) 

R
O

 Aparatul trebuie curățat după fiecare utilizare. 
 

Înainte de a utiliza aparatul, trebuie să acordați 
atenție următoarelor observații: 
-  Înaintea curățării sau întreținerii, opriți 

aparatul, scoateți ștecherul din priza de 
perete și așteptați ca aparatul să se 
răcească. 

-    Nu scufundați aparatul în apă sau alte 
lichide. 

Înainte de a continua, vă rugăm să acordați 
atenție următoarelor observații: 
-    Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau 

abrazivi pentru a curăța aparatul. 
-    Nu utilizați obiecte ascuțite pentru a curăța 

aparatul. 
-    Nu curățați aparatul în mașina de spălat 

vase. Vă recomandăm să nu curățați 
accesoriile în mașina de spălat vase. 

-    Nu sterilizați accesoriile cu apă la 
temperatură mai mare de 80 °C sau în 
cuptorul cu microunde, pentru a preveni 
deformarea sau deteriorarea. Materialele din 
care sunt fabricate componentele care intră 
în contact cu alimentele trebuie să fie curate 
și igienice și să respecte certificatul 
de igienă a alimentelor. 

•   Verificați cu regularitate aparatul pentru a 
detecta eventualele deteriorări. 

•   Curățați exteriorul aparatului cu o lavetă 
umedă. Uscați bine exteriorul aparatului cu o 
lavetă curată și uscată. 

•   Curățați accesoriile: 
-   Dezasamblați aparatul. 

Observație: Pentru a scoate unitatea de 
procesare a alimentelor, apăsați simultan 
butonul de blocare (9) și rotiți unitatea de 
procesare a alimentelor (2) în sens orar. 

-   Curățați unitatea de procesare a 
alimentelor (2), melcul de procesare a 
alimentelor (3) și capacul (4) în apă cu 
săpun. 

-   Curățați tava de umplere (5) și 
împingătorul (6) 

în apă cu săpun. 
-   Curățați recipientul pentru suc (7) și 
recipientul pentru pulpă (8) 

în apă cu săpun. 
-   Curățați filtrul de suc (11) și accesoriul 

pentru suc (12) în apă cu săpun. 
-   Clătiți accesoriile sub apă curentă. 
-   Uscați bine accesoriile. 

- Asamblați aparatul. Consultați 
„Asamblarea“. 

•   După curățare, așezați aparatul și 
accesoriile în ambalajul original. 

•   Stocați aparatul împreună cu accesoriile într-
un loc uscat, fără posibilitate de îngheț, 
niciodată la îndemâna copiilor. 

 
Instrucțiuni privind siguranța 

 
Siguranța generală 
•   Citiți manualul cu atenție înainte de a utiliza aparatul. 

Păstrați manualul pentru a-l putea consulta în viitor. 
•   Utilizați aparatul și accesoriile numai în 

scopurile pentru care sunt destinate. Nu 
utilizați aparatul, nici accesoriile în alte 
scopuri decât cele descrise în manual. 

•   Copiii trebuie supravegheați pentru a 
garanta că nu se joacă cu aparatul. 

•   Aparatul nu este destinat utilizării de către 
persoane (inclusiv copii) cu capacități 
fizice, senzoriale sau mintale reduse sau 
fără experiență și cunoștințe, cu excepția 
cazului în care au fost supravegheate sau au 
primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului 
din partea unei persoane care este 
responsabilă pentru siguranța lor. 

•   Nu utilizați aparatul dacă orice piesă sau orice 
accesoriu este deteriorat ori defect. Dacă o 
piesă sau un accesoriu este deteriorat sau 
defect, 
acesta trebuie înlocuit de către producător 
sau un reprezentant de reparații autorizat. 

•   Nu utilizați aparatul în apropierea căzilor de 
baie, dușurilor, bazinelor sau altor recipiente 
care conțin apă. 

•   Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide. 
Dacă aparatul este scufundat în apă sau alte 
lichide, nu scoateți aparatul cu mâinile. 
Scoateți imediat ștecherul din priza de 
perete. Dacă aparatul este scufundat în apă 
sau alte lichide, nu mai utilizați aparatul. 

•   Acest aparat este destinat utilizării casnice și 
pentru aplicații similare, cum ar fi în zonele 
timp bucătărie destinate personalului din 
magazine, birouri și alte medii de lucru; 
gospodării; de către clienți în hoteluri, 
moteluri și alte medii de tip rezidențial; medii 
de cazare tip pensiuni. 
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Electrosecuritate 
•  Înainte de a utiliza aparatul, verificați 
întotdeauna că tensiunea rețelei de alimentare R

O

este aceeași cu tensiunea indicată pe 
plăcuța de identificare a aparatului. 

•   Aparatul nu este destinat utilizării prin 
intermediul unui temporizator extern sau 
unui sistem separat de control la distanță. 

•   Conectați aparatul la o priză de perete 
împământată. Dacă este necesar, utilizați un 
cablu prelungitor împământat cu diametru 
adecvat (cel puțin 3 x 1 mm2). 

•   Pentru siguranță suplimentară, instalați un 
dispozitiv de curent rezidual (RCD) al cărui 
curent rezidual nominal de operare să nu 
depășească 30 mA. 

•   Asigurați-vă că apa nu poate intra în 
contact cu ștecherul cablului de alimentare 
și cablul prelungitor. 

•   Desfășurați întotdeauna complet cablul de 
alimentare și cablul prelungitor. 

•   Verificați cablul de alimentare pentru a vă 
asigura că acesta nu atârnă peste marginea 
blatului de lucru și nu poate reprezenta un 
pericol de agățare sau împiedicare 
accidentală. 

•   Țineți cablul de alimentare la distanță de 
căldură, ulei și margini tăioase. 

•   Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul de 
alimentare sau ștecherul este deteriorat ori 
defect. În cazul în care cablul de alimentare 
sau ștecherul este deteriorat sau defect, 
acesta trebuie înlocuit de către producător 
sau un reprezentant de reparații autorizat. 

•   Nu trageți de cablul de alimentare pentru a 
scoate ștecherul din priză. 

•   Scoateți ștecherul din priză atunci când nu 
utilizați aparatul, înaintea asamblării sau 
dezasamblării și înaintea curățării și 
întreținerii. 

 
Instrucțiuni privind siguranța pentru 
storcătoare 
•   Nu utilizați aparatul în aer liber. 
•   Nu utilizați aparatul în medii umede. 
•   Așezați aparatul pe o suprafață orizontală 

și stabilă. 
•   Așezați aparatul pe o suprafață rezistentă la 

căldură și protejată împotriva stropirii. 
•   Nu așezați aparatul pe o plită. 
•   Asigurați-vă că aparatul nu intră în contact cu 

materiale inflamabile. 

•   Țineți aparatul departe de surse de căldură. 
Nu așezați aparatul pe suprafețe fierbinți sau 
lângă flăcări deschise. 

•   Asigurați-vă că aveți mâinile uscate înainte 
de a atinge aparatul. 

•   Aveți grijă la piesele tăioase. Nu 
atingeți piesele mobile. 

•   Păstrați aparatul într-un loc uscat atunci când 
nu este utilizat. Asigurați-vă că la aparatele 
depozitate nu au acces copii. 

 

 
Limitarea răspunderii 

Supus modificării; specificații pot fi 
modificate fără notificare prealabilă. 




