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Din 1932, paste făinoase proaspete de casă  
 
 

 
 

MANUAL DE 
INSTRUCŢIUNI 
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MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ 
 

Când utilizaţi aparate electrice, trebuie să respectaţi întotdeauna unele măsuri de 
precauţie de bază, pentru reducerea riscului de incendiu, electrocutare, şi/sau rănirea 
persoanelor şi respectiv următoarele: 

1. Citiţi instrucţiunile 
2. Pentru protecţia împotriva electrocutării, nu puneţi cablul, ştecherul, sau aparatul 

în apă sau lichid. 
3. O observare atentă dacă este necesară când aparatul este folosit de sau în 

apropierea copiilor. 
4. Deconectaţi ştecherul de la priză când aparatul nu este utilizat, înainte de a pune 

sau a scoate piese, şi înainte de curăţare 
5. Evitaţi contactul cu piesele în mişcare 
6. Nu folosiţi niciun aparat cu cablul sau ştecherul deteriorat, sau după defectarea 

aparatului, sau dacă acesta este scăpat sau deteriorat în vreun fel. Returnaţi 
aparatul la centrul de service autorizat din apropiere pentru examinare, reparaţii 
sau reglări mecanice 

7. Utilizarea accesoriilor nerecomandate sau care nu sunt vândute de producător pot 
cauza incendiu, electrocutare sau rănire 

8. Nu utilizaţi aparatul în aer liber 
9. Nu lăsaţi cablul să atârne pe marginea mesei sau dulapului 
10. Nu puneţi aparatul lângă aragazul fierbinte pe gaz sau electric 
11. Ataşaţi întotdeauna mai întâi ştecherul la aparat, şi apoi introduceţi ştecherul în 

priza de perete. Pentru a deconecta comutaţi toate comenzile la poziţia oprit, apoi 
scoateţi ştecherul din priza de perete. 

12. Folosiţi aparatul numai pentru destinaţia descrisă în acest manual 
13. Nu lăsaţi cablul în apropierea suprafeţelor fierbinţi. 

 
ATENŢIE – PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI 
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EXEMPLE ILUSTRATE 
 

 
 
 
 

Conector alimentare 

Ştecher alimentare 

Slăbire 

Blocare 
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Felicitări pentru alegerea dumneavoastră excelentă!  
Motorul 

 
se poate monta pe toate aparatele manuale pentru paste cu accesoriile 
acestuia, ceea ce vă va permite să convertiţi aparatul manual într-unul 

motorizat. 
 
AVERTIZĂRI!  ACEST MANUAL ESTE PARTE INTEGRALĂ A APARATULUI 
Înainte de a efectua orice operaţiune, citiţi cu atenţie TOATE măsurile de 
siguranţă şi condiţiile de garanţie menţionate în prezentul document. Orice 
utilizare a aparatului neprevăzută în acest manual se va considera incorectă şi 
neadecvata. 
Utilizarea neadecvată a motorului PastaFacile poate determina situaţii 
periculoase; vă recomandăm prin urmare să păstraţi aceste instrucţiuni cu grijă 
la îndemână pentru a le consulta în caz de nevoie. 
Acest aparat nu este destinat pentru utilizarea de către persoane (inclusiv copii) 
cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau care nu au experienţa şi 
cunoştinţele necesare, decât dacă au primit instrucţiuni cu privire la utilizarea 
aparatului şi se află sub observaţia unei persoane responsabile pentru siguranţa 
acestora. Copiii trebuie să fie ţinuţi sub observaţie pentru a vă asigura că nu se 
joacă cu aparatul. 
 
Nu folosiţi aparatul când purtaţi haine sau şorţuri care s-ar putea prinde în rola 
rotativă a aparatului sau în accesoriile acestuia. Din acest motiv, dar şi din motive de 
igienă, fiţi atenţi la părul (se recomandă o cască de protecţie) şi la bijuteriile 
dumneavoastră (coliere, brăţări, etc...) 
Puneţi aparatul pe care îl veţi utiliza şi pe care doriţi să instalaţi motorul 
PastaFacile pe o suprafaţă plană şi stabilă, care poate susţine greutatea 
acestuia. Înainte de a utiliza aparatul asiguraţi-vă vă ştiţi cum să îl opriţi rapid 
în caz de urgenţă. 
Nu folosiţi motorul PastaFacile dacă: 

- nu funcţionează corect; 
- a fost deteriorat sau scăpat; 
- cablul sau ştecherul de alimentare au fost deteriorate. 

Nu scufundaţi cablul sau ştecherul de alimentare în apă. Nu le lăsaţi în apropierea 
suprafeţelor fierbinţi. 
Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne de pe marginea mesei sau a altui obiect de 
mobilier. 
Nu utilizaţi acest aparat lângă chiuvete sau suprafeţe fierbinţi. 
 

! ATENŢIE ! 
Producătorul nu va fi considerat responsabil în caz de: 

- utilizare necorespunzătoare; 
- instalare incorectă; 
- sursă de alimentare neadecvată, 
- modificări sau utilizări neautorizate de producător; 
- utilizarea unor piese de schimb nefurnizate de producător sau care nu 

sunt specifice modelului. 
Pentru orice nelămuriri adresaţi-vă retailer-ului înainte de instalare, 
menţionând întotdeauna MODELUL şi SERIA aparatului, pe care le veţi găsi pe 
certificatul de garanţie ataşat. 
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AVERTIZĂRI GENERALE 
Motorul PastaFacile poate fi utilizat pe aparate manuale pentru paste (Imperia, Titania 
sau ale mărci) şi accesoriile acestora precum: echipament de tăiere a pastelor (Imperia 
Simplex – Imperia Duplex), aparate pentru ravioli (Imperia RavioliMaker), aparate pentru 
gnocchi (Imperia MilleGnocchi). 
 

COMPONENTELE PASTAFACILE (Fig. A) 
1 – Corpul motorului 
2 – Întrerupător/Buton 
3 – Pivot cu aripioare 
4 – Extensie adaptor (numai pentru aparatele „RavioliMaker” şi „Millegnocchi”) 
5 – Conectorul de intrare al cablului de alimentare 
6 – Cablu de alimentare cu conector şi ştecher 
7 – Aripă de susţinere 
 

COMPONENTELE MECANISMULUI UNIVERSAL DE 
GHIDARE (Fig.A) 

8 – Ghidaj 
9 – Buton 
10 – Braţ de susţinere a motorului 
11 – Tijă de prindere 
 

ACCESORII PENTRU APARATE PENTRU PASTE (Fig.B) 
12 – Aparate pentru gama „Simplex” (o singură tăietură) 
13 - Aparate pentru gama „Duplex” (tăietură dublă) 
14 – Aparatul „RavioloMaker” 
15 – Aparatul pentru gnocchi „Millegnocchi” 
 

ASAMBLARE 
Înainte de fiecare utilizare: respectaţi instrucţiunile prevăzute în paragraful 
„CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE”. 
 
MONTAREA ACCESORIILOR PE APARATUL PENTRU PASTE 

(Fig. C) 
După ce aţi ales accesoriul necesar, cuplaţi aripioarele (16) accesoriului cu aripioarele 
(17) aparatului pentru paste, apăsaţi în jos uşor până la fixarea fermă a accesoriului pe 
aparatul pentru paste. Această procedură se va urma pentru toate aparatele din Fig.B 
 

MONTAREA MECANISMULUI UNIVERSAL DE GHIDARE 
(Fig. D/E/F) 

- Rotiţi butonul (9) în sens invers acelor de ceasornic până la punctul maxim pentru 
a scoate tija de fixare (11) şi puneţi braţul de susţinere a motorului (10) conform 
indicaţiilor din Fig.D. 

- Introduceţi tija de prindere (11) în orificiul menghinei (19) prezent pe toate 
aparatele pentru paste. 

- Puneţi mecanismul universal de ghidare pe baza aparatului pentru paste (18) şi pe 
partea laterală a acestuia Fig. E/F, 

- Împingeţi mecanismul spre dreapta şi rotiţi butonul (9) în sensul acelor de 
ceasornic până la fixarea completă a mecanismului pe corpul aparatului pentru 
paste Fig.F. 
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MONTAREA MOTORULUI PASTAFACILE (Fig. G/H/L) 
! ATENŢIE ! 

- Toate operaţiunile de asamblare şi dezasamblare a motorului „PastaFacile” trebuie 
să fie efectuate ÎNTOTDEAUNA fără ca ştecherul să fie conectat la priză. 

PROCEDURA DE MONTARE 
- Introduceţi pivotul cu aripioare al motorului (3) în orificiile de prindere de pe 

carcasă (20) prezente pe toate aparatele pentru paste. 
- Pentru a facilita prinderea, rotiţi mecanismul motorului până când aripioarele de 

pe pivot (3) coincid cu canelurile orificiului (20), după cuplare, apăsaţi pentru a 
introduce pivotul (3) complet în orificiu (20) Fig. H. 

- Rotiţi motorul în sens invers acelor de ceasornic până când aripa de susţinere (7) 
este introdusă perfect în ghidajul (8) mecanismului universal de ghidare Fig.H, 
apoi rotiţi braţul de susţinere (10) în sens invers acelor de ceas trăgând uşor spre 
exterior până când acesta se opreşte şi presează motorul pe aparatul pentru paste 
Fig. L. 

 
MONTAREA PASTAFACILE PE ACCESORIILE 

„RAVIOLIMAKER” ŞI „MILLEGNOCCHI” (Fig. M) 
Pentru a monta motorul Pastafacile pe accesoriile „Raviolimaker” şi „Millegnocchi” urmaţi 
procedura descrisă în paragraful „MONTAREA MOTORULUI PASTAFACILE”. 
Dar mai întâi pe pivotul cu aripioare (3) al motorului, introduceţi extensia adaptor (4) cu 
dimensiuni adaptate pentru orificiul de pe carcasa (20) acestor accesorii (14 şi 15). 
 

UTILIZAREA MOTORULUI „PASTAFACILE” (Fig.A) 
Motorul Imperia PastaFacile are un întrerupător cu trei poziţii (2). 
FUNCŢIILE ÎNTRERUPĂTORULUI „2” 
POZIŢIA I = Funcţionare constantă – viteză fixă 
POZIŢIA 0 = OFF – Oprire (motorul nu funcţionează) 
POZIŢIA II = Funcţionare intermitentă – În această poziţie întrerupătorul are numai 
funcţia buton şi merge numai când acesta este apăsat, motorul PastaFacile se opreşte 
imediat ce butonul este eliberat. 
Funcţionarea „intermitentă” devine esenţială când trebuie să utilizaţi accesoriul 
RavioliMaker întrucât scopul acestuia este de a permite distribuirea corectă a umpluturii 
când formaţi ravioli. 
 

CONECTARE ELECTRICĂ 
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, verificaţi dacă tensiunea prizelor din locuinţa 
dumneavoastră este de 230V (frecvenţă 50 Hz). Nu utilizaţi niciun alt tip de alimentare. 
Înainte de a introduce ştecherul cablului de alimentare în priză: 

- ASIGURAŢI-VĂ ÎNTOTDEAUNA CĂ ÎNTRERUPĂTORUL ESTE LA POZIŢIA „0” (oprit). 
- Apoi introduceţi conectorul cablului de alimentare în conectorul de intrare al 

cablului de alimentare (5) conform Fig.A.  
Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru daune provocate persoanelor sau 
obiectelor determinate de nerespectarea acestor instrucţiuni. Atunci când este necesar 
montaţi un adaptor pentru ştecher, verificaţi că acesta este adecvat pentru cablul de 
alimentare. 
 

ÎN CAZ DE URGENŢĂ 
Comutaţi întrerupătorul la poziţia „0” (oprit) şi deconectaţi cablul de alimentare de la 
priza de curent. 
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CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE ÎNAINTE DE ORICE 
UTILIZARE 

Curăţarea este singura întreţinere necesară în mod normal. 
Curăţaţi cu grijă toate componentele aparatului cu o cârpă sau cu o pensulă moale.  
DUPĂ CE AŢI MONTAT ŞI AŢI PORNIT PASTAFACILE operaţiunea de curăţare se poate 
încheia trecând o porţie mică de aluat printre rolele rotative ale aparatului pentru paste 
(pentru a îndepărta orice urmă de praf). Această operaţiune se recomandă pentru toate 
accesoriile ce urmează a fi utilizate. 
ATENŢIE! Aluatul folosit pentru aceste operaţiuni trebuie să fie evident aruncat. 
 
Nu spălaţi niciodată motorul PastaFacile, aparatul pentru paste şi toate 
accesoriile cu apă sau cu detergent. Nu spălaţi NICIODATĂ nicio piesă a 
aparatului în maşina de spălat vase. 

 
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE LA FINALUL FIECĂREI 

UTILIZĂRI 
COMUTAŢI ÎNTRERUPĂTORUL LA POZIŢIA „0” ŞI DECONECTAŢI ŞTECHERUL DE LA PRIZA 
DE ALIMENTARE. Curăţaţi cu grijă toate componentele utilizate cu o cârpă uscată sau o 
perie moale, pentru a îndepărta orice urmă de aluat sau de făină. 
Nu îndepărtaţi NICIODATĂ urmele de aluat sau de făină cu instrumente ascuţite 
sau tăioase.  
Nu spălaţi NICIODATĂ motorul PastaFacile, aparatul pentru paste şi toate 
accesoriile cu apă sau cu detergent. 
Asiguraţi-vă vă toate piesele sunt perfect curate înainte de a le depozita după utilizare. 
 

DEFECŢIUNI 
Asiguraţi-vă că nu a avut loc niciuna din următoarele probleme: 

PROBLEMĂ CAUZĂ PROBABILĂ REMEDIERE 
Nu porneşte motorul? Ştecherul sau conectorul cablului de 

alimentare deconectat sau 
neintrodus corect. 

Introduceţi ştecherul sau 
conectorul cablului de 
alimentare în mod corect. 

Întrerupător în poziţia „0” Apăsaţi întrerupătorul la poziţia 
„I” sau „II” 

Se opreşte motorul când 
aparatul funcţionează? 

Motor supraîncălzit datorită efortului 
excesiv sau blocajului prelungit 

Comutaţi întrerupătorul la 
poziţia „0”, apoi deconectaţi 
ştecherul cablului de 
alimentare de la priză. 
Aşteptaţi un moment pentru 
răcirea completă a motorului şi 
reconectaţi ştecherul cablului 
de alimentare la priză şi 
apăsaţi întrerupătorul la poziţia 
unu. 
N.B. Dacă ştecherul nu este 
deconectat de la priza de 
alimentare motorul nu îşi poate 
relua funcţionarea. 

Bate motorul în mod 
anormal când 
funcţionează? 

Mecanismul de ghidare a fost fixat 
ferm 

Prindeţi mai bine mecanismul 
de ghidare pe aparatul pentru 
paste 

Braţul de susţinere al mecanismului 
de ghidare nu presează motorul pe 
aparatul pentru paste 

Poziţionaţi braţul de susţinere 
conform indicaţiilor din 
procedura de asamblare Fig. L 

În cazul în care remedierile propuse în tabelul de mai sus nu rezolvă problemele apărute, 
adresaţi-vă unui Dealer Imperia Autorizat. 
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DESCRIERE TEHNICĂ 
 

Mărime 11,5 x 14,8 x 23 cm 
Greutate netă 1,2 Kg 
Sursă de alimentare 220 V / 50 Hz 
Putere nominală 80 W 
Viteza de rotaţie a pivotului cu aripi: 60 rpm 
 
 
 
 

 
 

 
 

ASISTENŢĂ 
Aparatul conţine piese electrice şi mecanice delicate prin urmare orice reparaţie 
trebuie să fie efectuată exclusiv de personal specializat. Aveţi în vedere că 
garanţia îşi pierde valabilitatea dacă: 

- se efectuează reparaţii de către persoane neautorizate; 
- se utilizează componente care nu sunt furnizate de producător; 
- aparatul se utilizează în mod necorespunzător. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


