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STORCĂTOR SLOW JUICER  150W MELA ESPERANZA 
Înainte de utilizarea acestui produs, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru 
consultări ulterioare. 
INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ȘI UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI 

1. Pe perioada garanției se recomandă să păstrați ambalajul original și dovada de cumpărare, 
care este de asemenea garanția în caz de reclamații. În timpul transportului, produsul trebuie 
plasat în ambalajul original. Garanția acoperă defecțiunile de fabricare. Garanția nu acoperă 
defecțiunile mecanice cauzate de utilizator, cum ar fi elemente din plastic crăpate, semne de 
impact, zgârieturi, semne de utilizare necorespunzătoare incompatibile cu acest manual (ex.: 
stoarcerea fructelor necorespunzătoare sau a altor produse dure), semne de inundare a 
produsului. Mai mult, garanția nu acoperă semne de reparații neautorizate sau modificări de 
design. 

2. Înainte de prima utilizare, înlăturați ambalajul și tot ce se află înauntru. 
3. Nu atingeți dispozitivul dacă acesta cade în apă, deconectați-l imediat de la priză. 
4. Nu utilizați produsul în apropierea căzii de baie, dușului sau a piscinei. 
5. Nu depozitați produsul într-un loc în care poate lua contact cu apa. 
6. Aparatul trebuie scos din priză după fiecare utilizare. 
7. În timpul curățării, aparatul trebuie să fie deconectat de la priză. 
8. Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timpul funcționării. 
9. Copiii și persoanele cu capacități fizice și mentale reduse pot folosi acest produs doar 

supravegheați de persoane care le pot asigura siguranța. 
10. Aparatul și cablul acestuia trebuie ținute departe de copiii sub 8 ani. Aparatul nu este o jucărie. 
11. Nu folosiți produsul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat. 
12. Înainte de a conecta produsul la priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde 

cu tensiunea de la priză. Dacă acestea nu corespund, nu conectați aparatul. 
13. Nu folosiți niciodată accesorii care nu au fost furnizate împreună cu aparatul sau care nu sunt 

recomandate de producător. 
14. Când deconectați aparatul de la priză, trageți de stecher, nu de cablu. 
15. Nu folosiți dispozitivul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate, schimbați-le 

sau reparați-le la un service autorizat. Intervențiile individuale pe timpul perioadei de garanție 
duc la pierderea garanției. 

16. Nu depozitați și nu puneți aparatul, accesoriile acestuia și cablul de alimentare lângă surse de 
căldură. 

17. Nu pulverizați aerosoli în apropierea aparatului. 
18. Acest aparat este destinat doar pentru uz casnic, nu îl folosiți în medii industriale sau afară. 
19. Păstrați-l într-un mediu uscat și răcoros (0-40°C), evitați expunerea la razele soarelui. Dacă 

aparatul a fost expus la temperaturi mai mici de 0°C, înainte de a-l porni, țineți-l cel puțin 2 ore 
la temperatura camerei. 

20. Folosiți produsul pe o suprafață curată, fără grăsimi și uscată. Dacă suprafața este murdară, 
aparatul poate absorbi mizeria și poate produce daune la motor, acest lucru duce la pierderea 
garanției. 

21. În timpul funcționării, aparatul nu trebuie montat lângă pereți, perdele, etc. 
22. NU puneți nimic deasupra aparatului. 
23. Nu puneți aparatul pe suprafețe ,etalice sau pe pervazul ferestrei. 
24. Nu răsturnați apă sau alte lichide pe aparat. Nu introduceți în apă sau alte lichide, partea 

inferioară a dispozitivului. 
25. Nu folosiți aparatul când este gol. 
26. Nu atingeți aparatul cu mâinile ude. 
27. După fiecare utilizare, aparatul trebuie curățat și recipientul pentru resturi golit. 
28. Nu deschideți capacul în timpul funcționării. 
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29. Înainte de a asambla sau dezasambla aparatul, asigurați-vă că acesta este deconectat de la 
priză. 

30. Nu utilizați aparatul dacă una din componente este deteriorată. 
31. Nu puneți degetele, mâinile, tacâmurile, periile de curățare în capacul  cu compartimentul 

pentru produse. 
32. Nu utilizați aparatul pentru a măcina produse dure, gheață sau sâmburi. 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
1. Dispozitiv de împins  
2. Capac cu compartiment pentru alimente 
3. Coș de răsturnare a alimentelor 
4. Încuietoare capac  
5. Melc pentru stoarcere  
6. Filtru pentru suc 
7. Carcasă filtru pentru suc cu canal de 

scurgere (colector suc) 
8. Canal de scurgere pentru pulpă 
9. Canal de scurgere pentru suc 
10. Închidere canal de scurgere pentru suc 
11. Unitate principală 
12. Comutator ON/0/R 
13. Recipient pentru pulpă 
14. Recipient pentru suc 
15. Fante în carcasa filtrului pentru suc 
16. Inserții în unitatea principală 
17. Separator de suc / dop de silicon 
18. Arbore motor 
19. Perie de silicon 
20. Slot de blocare 

UTILIZARE  
Înainte de prima utilizare, spălați toate componentele conform instrucțiunilor din secțiunea ”Curățare 
și întreținere”. Uscați-le bine. ATENȚIE! Nu folosiți aparatul mai mult de 8-10 minute. După acest 
timp, opriți-l și lăsați-l să se răcească timp de 10 minute. În caz contrar, motorul se poate 
supraîncălzi și deteriora. Nu supraîncărcați aparatul cu produse stoarse. Când este supraîncărcat, 
aparatul se va opri din funcționare. În acest caz, este necesar să opriți apratul și să așteptați câteva 
minute pentru a putea porni din nou aparatul. 
 
ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA PRODUSULUI 
Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că toate componentele acestuia sunt asamblate corect. 
Aparatul este prevăzut cu o încuietoare (4) împotriva pornirii accidentale. Aparatul poate fi pornit 
doar dacă este asamblat corect. Încuietoarea (4) se va debloca când toate componentele sunt 
asamblate corect. 
Înainte de prima utilizare, asamblați și dezasamblați apratul de câteva ori pentru a exersa. 
ASAMBLAREA APARATULUI 
Informații importante: Separatorul de suc din silicon (17) este localizat în carcasa filtrului pentru suc 
cu canal de scurgere (7) sub Canalul de scurgere pentru pulpă (8). Asigurați-vă că este localizat  în 
locul corect, așa cum este afișat în imaginea de mai jos. Acest dop face ca pompa să fie mai uscată și 
lasă sucul să rămână în carcasa filtrului pentru suc (colectorul de suc) (7)  și apoi să treacă prin canalul 
de scurgere pentru pulpă (8). 
La curățarea aparatului, separatorul de silicon (17) trebuie să fie pus la loc, adică într-o fantă 
dreptunghiulară de sub canalul de scurgere pentru pulpă (8). 
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1. Puneți aparatul (11) pe o suprafață stabilă și 
curată. 

2. Puneți carcasa filtrului pentru suc (7) pe 
unitatea principală (11) astfel încât fantele 
(15) să se potrivească cu inserțiile din unitatea 
principală (16). Împingeți ferm. 

3. Montați filtrul pentru suc (6) conectat la melc (5), punând melcul (5) și filtrul (6) pe arborele 
motorului (18). Prindeți-l strâns. Dacă nu se asamblate corespunzător, capacul cu 
compartiment pentru alimente (2) nu se va închide. Împingeți ferm.  

4. Verificați dacă toate componentele snt asamblate corect. 
5. Puneți capacul cu compartiment pentru alimente (2) pe carcasa filtrului pentru suc (7) astfel 

încât încuietoarea capacului (4) este pe partea stângăă a aparatului. Rotiți capacul cu 
compartiment pentru alimente (2) spre dreapta plasând piesa de blocare a capacului (4) în 
slotul de blocare (20) până face click. 

6. Încuietoarea (4) este dezactivată, iar aparatul este gata de utilizare. 
7. Puneți recipientul pentru suc (14) sub canalul de scurgere pentru suc (9). 
8. Puneți recipientul pentru pulpă (13) sub canalul de scurgere pentru pulpă (8). 

DEZASAMBLAREA APARATULUI 
1. Scoateți recipientul pentru suc (14). 
2. Scoateți și goliți recipientul pentru pulpă (13). 
3. Deblocați capacul (2) rotindu-l spre stânga. 
4. Scoateți capacul (2). 
5. Scoateți melcul (5) și filtrul pentru suc (6) trăgându-le în sus. 
6. Scoateți carcasa filtrului pentru suc (7). 

EXTRACȚIA SUCULUI 
Acest aparat este proiectat pentru a stoarce fructe, legume și ierburi proaspete care nu necesită 
decojirea lor, cu excepția celor care au semințe tari, cum ar fi: prune, cireșe, piersici, caise, etc. 
Scoateți-le semințele înainte de extracția sucului. Aparatul nu este potrivit pentru fructe precum: 
banane, avocado, smochine, mango, papaya, nici pentru nuci decojite, nucă de cocos, sau alte 
produse tari. Acestea pot produce deteriorări ale produsului. Produsele dure, cum ar fi: morcovi, 
pătrunjel și sfeclă ar trebui tăiate în bucăți mai mai mici înainte de a le pune în aparat. Pepenele 
verde, pepenele galben și alte legume cu coajă tare trebuie decojite înainte de a le pune în aparat. 

1. Spălați bine fructele și legumele. Tăiați-le în bucăți mici astfel înât să încapă în coșul pentru 
alimente (3). 

2. Porniți aparatul, rotind comutatorul (12) în poziția ON. 
3. Canalul de scurgere pentru suc (9) este prevăzut cu un mecanism de protecție împotriva 

picăturilor(10). Înainte de activare, asigurați-vă că este deschis și că sucul poate curge liber. 
Dacă nu reușiți să deschideți canalul de scurgere (9), aparatul se poate inunda și acest lucru 
poate provoca deteriorări și duce la pierderea garanției. 

4. Puneți aceste bucăți în coș (3). 
5. Răsturnați coșul (3) astfel încât acestea să cadă direct în compartimentul pentru alimente (2). 
6.  Nu puneți degetele sau tacâmuri în compartimentul pentru produse (2) – folosiți doar 

dispozitivul pentru împins (1). Dacă se blochează vreo bucată în aparat, iar dispozitivul pentru 
împins (1) nu reușește să o împingă, utilizați funcția ”REVERSE” de pe comutator (12). Bucata 
blocată va merge înapoi în compartiment, apoi rotiți comutatorul înapoi în poziția ”ON” și 
împingeți din nou cu dispozitivul de împins (1). Dacă cu funcția ”REVERSE” nu reușiți să 
stoarceți, opriți aparatul, deconectați-l de la priză, dezasamblați-l și curățați-l. 

7. Din când în când verificați recipientul pentru pulpă (13). Dacă acesta este plin, opriți aparatul și 
goliți-l. 

8. Dacă aparatul începe să producă mai puțin suc decât în mod normal, opriți-l, dezasamblați-l și 
curățați filtrul (6). 
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9. Fructele și legumele tari pot de asemenea să încetinească motorul, prin urmare, nu ar trebui să 
supraîncărcați aparatul cu aceste produse pentru prea mult timp. 

10. Aparatul poate fi folosit continuu maxim 8-10 minute. După acest timp, aparatul trebuie oprit 
și lăsat să se răcească timp de 10 minute. 

11. După umplerea recipientului pentru suc (14) blocați canalul de scurgere pentru suc (8) pentru 
a preveni picurarea. 

SFATURI 
1. Folosiți fructe și legume proaspete. 
2. Fructele și legumele prea moi și coapte vor face ca sucul să fie tulbure. 
3. Pentru a preveni oxidarea sucului de mere, stoarceți câteva picături de lămâie în suc. 
4. Aparatul poate fi utilizat pentru stoarcerea frunzelor de salată, spanac, varză, pătrunjel, țelină 

și altele. 
5. Fructele moi, cum sunt  căpșunile, zmeura, ananasul, kiwi, portocalele sau roșiile trebuie 

stoarse împreună cu cele dure, cum ar fi morcovii sau merele. Păstrați oridinea, prima dată 
cele moi, apoi cele dure. 

6. După oprirea aparatului, acesta ar trebui curățat și limpezit conform instrucțiunilor din 
secțiunea ”Curățare și întreținere”. 

DEPANARE 
Cele mai frecvente probleme pe care le puteți întâlni. Dacă nu puteți rezolva problema, contactați un 
service autorizat. 

1. Aparatul nu funcționează: aparatul este echipat cu un sistem de siguranță. Nu va funcționa 
dacă una din componente nu este montată corect. Verificați dacă toate componentele sunt 
asamblate corect, dar înainte opriți aparatul. 

2. În timpul primelor utilizări, motorul emană un miros neplăcut: este normal. Dacă acest miros 
continuă, verificați calitatea produselor. 

3. Aparatul face un zgomot puternic, emană miros urât, este cald și scoate fum: opriți aparatul și 
deconectați-l de la priză. Duceți aparatul la cel mai apropiat service autorizat. 

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 
1. Înainte de a curăța aparatul, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească complet. 
2. Unitatea principală trebuie curățațtă cu un material textil umed cu detergent. 
3. Unitatea principală, cablul de alimentare și ștecherul nu trebuie introduse în apă sau alte 

lichide. 
4. Nu utilizați solvenți, detergenți duri și obiecte ascuțite deoarece acestea pot cauza deteriorări 

ale carcasei aparatului. 
5. Niciun component al aparatului nu poate fi spălat în mașina de spălat vase. 
6. Capacul (2), carcasa filtrului (7), filtrul (6), melcul (5), dispozitivul pentru împins (1), recipientul 

pentru suc (14) și recipientul pentru pulpă (13) ar trebui spălate sub jet de apă folosind un 
burete moale și puțin detergent. Clătiți bine și lăsați aparatul să se răcească. 

După curățarea aparatului, puneți-l în poziția originală. 
La curățarea aparatului, separatorul de silicon (17) trebuie să fie pus la loc, adică într-o fantă 
dreptunghiulară de sub canalul de scurgere pentru pulpă (8). 
DATE TEHNICE 
Putere: 150 W 
Tensiune: 230 V 
Frecvență: 50 Hz 
Lungime cablu de alimentare: 100 cm 

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ 
RECICLAREA CORECTĂ  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.  


