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ESP-EKJ002  -  STORCATOR FRUCTE SI LEGUME CARROT ESPERANZA 

Manual de utilizare 

 

Va multumim pentru achizitionarea acestui aparat TEESA. Va rugam sa cititi cu atentie  
instructiunile si sa pastrati manualul pentru consultari ulterioare.  
Distributorul nu isi asuma responsabilitatea pentru daunele provocate de utilizarea  
necorespunzatoare a produsului. 
 

Instructiuni privind siguranta 

Pentru a folosi apartul corect si in siguranta, va rugam sa cititi aceste instructiuni de  
siguranta inainte de instalare si utilizare: 
• Va rugam sa cititi cu atentie manualul de instructiuni inainte de a utiliza aparatul. 
• Inainte de a conecta storcatorul la priza, asigurati-va ca tensiunea de alimentare  
corespunde cu tensiunea necesara aparatului, inscrisa pe eticheta produsului.  
• Asezati aparatul pe o suprafata uscata, dreapta si stabila.  
• Curatati aparatul cu ajutorul unui material textil moale.  
• Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare: 

◦ in cazul în care nu funcționează corect 
◦ in cazul in care scoate un zgomot neobisnuit pe durata utilizarii 
◦ inainte de dezasamblarea aparatului 
◦ inainte de curatare  
◦ atunci cand nu este utilizat 

• Cand doriti sa scoateti aparatul din priza, trageti de stecher, nu de cablu. 
• Nu pastrati aparatul la indemana copiilor. Copiii trebuie supravegheati, pentru a va asigura  
ca nu se joaca cu produsul. 
• Aparatul nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilitati psihice, senzoriale  
sau mentale reduse, lipsite de experienta sau cunostinte, doar daca acestea sunt  
supravegheate sau primesc instructiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoana  
responsabila de siguranta acestora. 
• Nu incercati sa reparati aparatul, duceti-l la un service autorizat.  
• Păstrați aparatul și cablul departe de surse de căldură, apă, umiditate, margini ascuțite și  
alți factori care pot duce la deteriorarea aparatului sau a cablului de alimentare.  
• Nu puneti aparatul in apa sau alt lichid. Nu utilizati aparatul cu mainile ude.  
• Utilizati aparatul doar in scopul pentru care a fost furnizat.  
• Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când funcționează. 
• Nu utilizați cablu prelungitor. Conectati aparatul direct la reteaua de alimentare. 
• Producătorul acestui produs nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipularea  
si utilizarea necorespunzătoare a aparatului. 
• În cazul în care aparatul indică o funcționare defectuoasă sau anomalii la prima pornire,  
contactati imediat un centru de service autorizat. 
• Pentru a evita supraincalzirea, nu acoperiti aparatul. 
• În cazul în care piesele mobile se blocheaza, deconectați cablul de alimentare înainte de a  
scoate ingredientele care blochează părțile aparatului. 
• Atentie: nu folositi aparatul mai mult de 1 minut continuu. Așteptați 15 secunde între 2  
utilizari consecutive. 
• Acest storcator este destinat uzului casnic exclusiv. 
ATENTIE:  
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Nu folositi aparatul pe viteza mare mai multe de 3 minute continuu, cand preparati  
suc din fructe si legume tari. 
 

Descriere produs 

 

  

1 – unitatea principala 

2 –  tub alimentare 

3 – dispozitiv pentru impins 

4 – sita din inox 

5 – suport sita 

6 – gura de scurgere suc 

7 – container pulpa 

                                                                8 – colector suc cu separator 

                                                      9 – capac 

                                                  10 – dispozitiv blocare 

                                                         11 – comutator pornit/oprit cu 2 pozitii  

                                                                     viteza  

                                                  12 – degajari pentru blocare 

 

 

 

 

Inainte de prima utilizare spalati partilecomponente asa cum este descris in “Curatare si intretinere”. 

Asamblare 

1. Puneti unitatea principala (1)  pe o suprafata plana si stabila. 

2. Puneti suportul de sita (5) pe unitatea principala (1) potrivind gura de scurgere suc (6) in locas. 

ATENTIE: Gura de scurgere are un mecanism anti-picurare. Inainte de a face suc, rabatati in jos tubul 

de scurgere astfel incat sucul sa curga liber! La terminarea extragerii sucului, dupa ce scoateti 

colectorul de suc, ridicati tubul de scurgere suc pentru a preveni picurarea. 

3. Montati sita de inox (4) in suportul ei (5). 

4. Puneti containerul pentru pulpa sub el. 

5. Puneti capacul (9) pe aparat astfel incat tubul de alimentare (2) sa fie centrat pe sita (4) 

6. Blocati capacul (9) cu dispozitivul de blocare (10) si fixati dispozitivul de blocare in locasurile de 

blocare (12) 

7. Puneti colectorul de suc (8) sub gura de scurgere suc (6)  

Dezasamblare 

1. Scoateti colectorul de suc (8) 

2. Scoateti si goliti containerul pentru pulpa (7) 

3. Deblocati capacul (9) pri eliberarea dispozitivului de blocare (10) 

NOTA: ridicati dispozitivul de blocare (10)  usor prin eliberarea din locasurile de fixare (12) 

4. Scoateti capacul (9) 
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5. Scoateti sita de inox (4) prin ridicare. NOTA: sita este fixata ferm in locasul ei, aveti grija cand o 

scoateti 

6. Scoateti suportul sitei (5) impreuna cu gura de scurgere suc (6) 

 

Prepararea alimentelor 

• Cojile (pepene, ananas, castraveti, rosii) și sâmburii (prune, caise, cirese) trebuiesc tăiate/ 
scoase înainte de a le introduce în storcător.  
• Nu este necesar sa indepartati coaja fructelor sau legumelor cu coaja subtire. Spalati  
fructele si legumele inainte de a le stoarce. (mere, pere, morcovi, ridichi, salata, varza,  
patrunjel, spanac, struguri, capsuni, telina) 
• Fructele mari și legumele mari ar trebui tăiate în bucăți mai mici astfel încât să încapă în tub. 
 

Utilizare 

Spalati fructele sau legumele inainte de a face suc.  

1. Asigurați-vă că dispozitivul este asamblat complet și corect:  
a. Asezati recipientul pentru pulpa langa baza storcatorului.  
b. Asezati recipientul pentru suc pe baza storcatorului.  
c. Montați coșul filtrului la cuplajul de acționare și împingeti-l în jos până când este fixat la loc. Verificati 
coșul filtrului sa fie montat în siguranță, în interiorul colectorului de suc.  
d. Puneti capacul superior pe colectorul de suc. 
e. Asigurati recipientul prin blocarea cu bratele de siguranta. 
f. Puneți un pahar, bol sau alt container potrivit sub gura de evacuare. Storcătorul este gata de folosire 
acum.  
2. Porniți aparatul răsucind butonul ON/OFF la poziția 1 (viteza mică) sau 2 (viteza mare). 
Viteza mică este potrivită pentru stoarcerea fructelor și legumelor moi. Viteza mare este recomandată 
pentru stoarcerea fructelor și legumelor mai tari.  
3. Așezați alimentele în tubul de alimentare și împingeți-l în jos cu împingătorul. 
4. Sucul va iesi din storcator.  
5. Opriți aparatul rotind butonul ON/OFF la poziția 0. 
Selectare viteza: 
MICA (1): Afine, Broccoli, Caise, Castravete, Conopida, Kiwi, Mango, Nectare, Pepene, Pepene verde, 
Pere (pentru moi), Piersici, Portocale, Prune, Rosii, Struguri, Varza, Zmeura 
MARE (2): Ananas, Chimen dulce, Mere, Morcovi, Pere (pentru tari), Portocale, Sfecla rosie, Varza de 
Bruxelles, Telina 
Atentie:  
Inainte de a stoarce fructele si legumele, spălați-le, indepartati toate cojile, samburii  
mari, etc. 
NOTA: 
• Unele alimente tari pot incetini sau chiar opri storcatorul. În acest caz opriți și deconectați  
storcătorul și deblocati filtrul. 
• Goliți recipientul pentru pulpă in mod regulat pe durata utilizării. 
• Dupa utilizare scoateţi aparatul din priza. 
• Introduceti fructele si legumele moi incet pentru a obtine mai mult suc. 
 
Curatare si intretinere 
• Scoateti din priza aparatul inainte de curatare. 
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• Daca bolul este prea strans pentru a-l scoate, asteptati cateva minute pana cand se slabeste.  
• Curatati aparatul in interior si exterior cu ajutorul unui material textil moale.  
• Nu curatati aparatul in masina de spalat. 
• Lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a asamblare și de depozitare. 
• Unitatea de motor  
Stergeti cu un material textil moale putin umed, lasati storcatorul sa se usuce.  
• Cana pentru suc, Capac cana, accesoriu presare 
Spalati cu detergent, lasati sa se usuce.  
• Filtru  
Ştergeţi cu o cârpă moale și uscată. Verificați filtrul regulat, sa nu prezinte semne de deteriorare. Nu 
utilizați dacă filtrul este deteriorat . 
• Alte parti 
Spalati cu detergent, lasati sa se usuce 
 
DEPANARE 
Storcatorul nu porneste. 
Asigurati-va ca bratele de siguranta/mecanismul de închidere sunt în poziția verticală și că fixeaza bine 
capacul. 
Motorul stagneaza la stoarcere. 
Pulpa umeda poate incetini motorul storcatorului. Incercati sa utilizati storcatorul pe viteza mai mica si 
sa impingeti fructele sau legumele mai incet. Curatati filtrul si capacul storcatorului. 
Filtrul storcatorului este plin de pulpa.  
Opriti procesul de stoarcere. Indepartati capacul storcatorului, curatati-l de pulpa. Re-asamblati si 
incepeti stoarcerea din nou. Incercati sa folositi ambele viteze: viteza mică este potrivită pentru 
stoarcerea fructelor și legumelor moi. Viteza mare este recomandată pentru stoarcerea fructelor  
și legumelor mai tari.. 
Pulpa prea umeda si suc redus. 
Incercati stoarcerea cu viteza mai mica. . 
Sucul se scurge intre margine si capacul filtrului. 
Incercati stoarcerea cu viteza mai mica si introduceti alimentele mai incet. Fructele si legumele mai 
zemoase (rosii si pepene verzi) trebuie stoarse la o viteza mai redusa. 
 
Specificatii tehnice 
Putere: 500 W 
Alimentare: 230VAC, 50 Hz 
Lungime cablu alimentare: 115 cm 
 

 

RECICLAREA CORECTA  A  ACESTUI PRODUS 

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează 

împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față 

de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclarii necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest 

produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de 

uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.  


