
 
 

 

STORCATOR LEGUME FRUCTE 
Manual de instructiuni 

Model:R-450 VitaMax 

 

 

                    

             

Cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de utilizare.  

 

 

 

 

 

 

 



Masuri de siguranta:  

Cand utilizati aparatele electrice, instructiunile de baza trebuiesc intotdeauna urmate:  

 

1. Cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de utilizare.  

2. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.  

3. Nu utilizati aparatul in alte scopuri decat cele descrise.  

4. Asigurati-va ca voltajul marcat pe aparat corespunde cu cel al prizei dvs.  

5. Pentru a va proteja impotriva socurilor electrice, nu puneti cordonul, stecherul 

sau aparatul in apa sau alte lichide. Nu lasati cordonul sa atarne de marginea mesei 

sau sa atinga suprafete fierbinti.  

6. Daca cordonul este deteriorat, trebuie inlocuit de catre un centru service 

autorizat.  

7. Deconectati de la prize daca nu utilizati.  

8. Este interzis sa deconectati de la priza cu mainile ude.  

9. Pentru a deconecta, trageti stecherul din priza.   

10. Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusive copii) cu 

capacitate psihice reduse fara a fi supravegheate de catre o persoana responsabila 

de siguranta lor.  

11. Copiii trebuiesc supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul.  

12. Verificati sita dupa fiecare utilizare. Daca observati vreo urma de deteriorare, nu 

utilizati aparatul si contactati unitatea service autorizata.  

13. Intotdeauna asigurati-va ca toate componentele sunt pozitionate corespunzator 

inainte de a porni motorul. Nu demontati in timpul functionarii.  

14. Evitati contactul cu componentele in miscare. Asigurati-va ca motorul s-a oprit 

inainte de a dezasambla aparatul.  

15. Nu puneti aparatul pe sau in apropierea surselor de caldura.  

16. Nu lasati aparatul sa functioneze daca doriti sa-l mutati.  

17. Nu dezasamblati baza. 

18. Nu puneti obiecte straine in aparat.  

19. Nu-l utilizati mai mult de 30 minute in mod continuu.  

20. Nu lasati masina in stand-by. Acest mod nu poate depasi mai mult de 2 minute, 

altfel se va deteriora cutitul spiralat.  

21. In timpul utilizarii, alimentati usor tubul pentru a evita infundarea. Daca acest 

lucru se intampla, opriti aparatul imediat. Deschideti capacul pentru a scoate 

alimentele si apoi poate fi refolosit.  

22. Utilizati dispozitivul special de impingere pentru a impinge alimentele in tubul de 

alimentare.  

23. Inainte de utilizare, taiati ingredientele in bucati mici si scoateti samburii.  

24. Nu introduceti alimente prea mari sau prea dure. Daca acestea au fost introduse 

in tub si au blocat cutitele, imediat apasati butonul revers pentru a le debloca. Daca in 

timpul utilizarii apare procesul de protective impotriva blocarii, deconectati de la prize 

si deblocati si dupa 10 secunde puteti reconecta aparatul la priza.  

25. Nu utilizati alimente dure. Cerealele trebuiesc inmuiate in apa inainte de a le 

pune in tub. Acest lucru previne deteriorarea aparatului.  

26. In timpul utilizarii, daca apar sunete anormale, miros, supraincalzire, fum, 

imediat opriti aparatul si duceti-l la un centru service.  

27. Nu spalati aparatul si nu turnati apa pentru a spala interiorul aparatului.  

28.  Cand faceti suc de Morcov, aveti grija la dimensiunea morcovilor, acestia nu 

trebuie sa depaseasca 80 mm in lungime, 15 mm in grosime si 15 mm in 

inaltime. Intervalul de alimentare a tubului nu trebuie sa fie mai mic de 5 



secunde.  

 

SPECIFICATII 

Voltaj:AC220~240V Putere:150W 

Frecventa:50HZ Viteza:80RPM 

 

 

LISTA ACCESORII 

 

1. Dispozitiv impingere 

2. Tub alimentare 

3. Burghiu 

4. Sita 

5. Dispozitiv rotativ 

6. Bol 

7. Baza 

8. Perie curatare 

9. Recipient colector pulpa 

 

 

 



Ce reprezinta acest storcator lent? 
 

Este un storcator care utilizeaza Tehnologia cu Viteza Redusa. Deoarece opereaza la 

doar 80~90RPM si utilizeaza doar 150 W, in loc de 1,000~24,000RPM la pana  

1,500W. Dar nu lasati numele sa va pacaleasca. Acest storcator stoarce mai rapid 

decat storcatoarele tipice si scoate pulpa mult mai uscata. Metoda de extragere este 

masticarea si presarea. Acest storcator nu perturba structura celulara a fructelor si 

legumelor. Astfel, pastreaza enzimele si nutrientii.  
 

ASAMBLARE 

Este deja asamblat in cutie. Recomandam dezasamblarea sa si spalarea 

componentelor in apa calda cu un detergent lichid biodegradabil inainte de prima 

utilizare. Clatiti cu apa si asteptati sa se raceasca. Acest lucru va elimina orice urma 

de reziduuri ramase din procesul de fabricatie. Nu scufundati storcatorul in apa sau alt 

lichid.  
 

  

1. Asamblati bolul pe baza. Asigurati-va 

ca bolul se fixeaza corespunzator. Rotiti 

pentru fixare.   

2. Asamblati sita si dispozitivul rotativ pe 

bol. Aveti grija ca punctual rosu si 

sageata rosie sa fie aliniate.   

 

  

3. Puneti burghiul in centrul bolului.  

 

4. Puneti tubul de alimentare pe bol. 

Aveti grija ca punctual gri de pe dispozitiv 

sic el rosu de pe bol sa fie aliniate.  

 

 

5. Aveti grija ca punctul gri de pe tub sa 

 

6. Inversati pasii cand dezasamblati.   



indice semnul inchis de pe baza.   

 

Asa cum arata mai jos, marginea tubului de alimentare trebuie sa indice semnul 

“inchis” de pe baza pentru ca aparatul sa functioneze.  

 

 

ATENTIE: aveti grija ca toate componentele sa fie fixate inainte de utilizare. Nu 

operati fara alimente.   

 

NOTA: 

Dedesubtul bolului este un suport din silicon care 

previne ca sucul sa iasa in exterior. Cand utilizati 

storcatorul, asigurati-va ca suportul este montat. 

Il puteti indeparta pentru curatare.   

 

 

OPERATII 

1. De indata ce toate componentele sunt fixate, conectati la priza.  

2. Puneti recipientul collector pentru pulpa sub evacuare si un pahar dedesubtul gurii 

de scurgere a sucului.  

3. Storcatorul are 3 functii: 

 ON – Porneste motorul pentru stoarcere. 

 OFF – Opreste utilizarea. 

 REV – Misca burghiul in directia opusa.  

 

 

 

 

4. Inainte de a pune alimentele in storcator, aveti grija ca acestea sa fie spalate si 

curatate; taiati alimentele pentru a incapea cu usurinta prin tubul de alimentare. 

Indepartati semintele/samburii inainte de stoarcere.    

5. Pentru majoritatea alimentelor, cand sunt puse in storcator, burghiul le vat rage si 

va incepe stoarcerea lor imediat. Veti avea nevoie de dispozitivul de impingere pentru 

anumite alimente.  

6. Acest storcator are un mdo simplu, unic de curatare. Cand doriti sa inlocuiti 

fructele sau legumele stoarse, doar turnati apa prin tub. Acest lucru va clati 

majoritatea reziduurilor si puteti stoarce iar.  

NOTA: Nu este o alternativa la curatarea fiecarei componente in parte.  

 

 

 

 

 



Curatare si intretinere 
 
1. Opriti aparatul si deconectati de la priza.  

 

2. Rotiti tubul de alimentare in sensul invers acelor 

de ceasornic pentru deblocare.  

3. Rasuciti bolul in sensul invers acelor de 

ceasornic la pozitia deblocare si ridicati.  

4. Dezasamblati unitatea in ordinea de mai jos:  

 - TUB ALIMENTARE 

 - BURGHIU 

 - SITA 

 - DISPOZITIV ROTATIV  

 - BOL 

 

5. Utilizand peria inclusa, curatati fiecare component folosind apa calda cu 

detergent. Nu utilizati substante sau accesorii abrazive.  

6. Nu clatiti baza storcatorului. 

7. Uscati toate accesoriile inainte de a le utiliza.  

 

 

Sfaturi utile: 

Datorita proprietatilor puternice de patare a carotenoizilor care se gasesc in multe 

legume, in special morcovi, va recomandam procedurile de curatare urmatoare:  

1. Sapun biodegradabil in apa suficienta pentru a acoperi componentele.  

2. o parte apa calda la o parte otet. 

3. 1/2 cutie bicarbonate de sodium in suficienta apa pentru a acoperi componentele.  

4. 1/4 ceasca inalbitor intr-o chiuveta plina cu apa calda.   

5. Nu utilizati agenti de curatare puternici.  

6. Inalbitorul ajuta la indepartarea ptelor cauzate de anumite fructe si legume. Daca 

preferati sa NU utilizati inalbitor, curatati componentele imediat dupa utilizare.  

 

GHID PROBLEME 

Problema Solutie 

Daca aparatul nu functioneaza - Verificati cordonul si stecherul. 

- Verificati daca toate componentele 

sunt asamblate corespunzator.  

Daca se blocheaza sau nu mai 

functioneaza 

- Verificati daca tubul este blocat.  

- Semintele dure trebuiesc indepartate 

inainte de stoarcere.  

- Opriti aparatul si comutati pe revers 

timp de 3 secunde.  



- Dezasamblati partea superioara si 

curatati pulpa.  

- Deconectati de la priza, indepartati 

alimentele mari, curatati si apoi 

reconectati de la priza. Poate fi repornit.  

 

INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, 

IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC. 

 

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor 

menajere.  

Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer 

care se ocupa de astfel de servicii speciale de salubrizare. 

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte 

negative asupra mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea 

necorespunzatoare a acestora si face posibila recuperarea materialelor reciclabile 

astfel incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. Pentru atentionarea 

mentiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi incercuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


