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MĂSURI DE SIGURANȚĂ
La utilizarea aparatelor electrice, trebuie urmate întotdeauna
următoarele măsuri de siguranță:
1. Citiți toate instrucțiunile.
2. Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, nu puneți motorul sau
baza aparatului în apă sau în alte lichide.
3. Copiii ar trebui supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
4. Deconectați de la priză atunci când nu folosiți aparatul, înainte de montarea sau
demontarea pieselor și înainte de curățare.
5. Evitați să atingeți componentele în mișcare.
6. În cazul în care cablul/ ștecherul de alimentare la priză este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de producător, agentul de service autorizat sau persoane
calificate autorizate ale acestuia, pentru a evita producerea unui accident.
7. Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de către
producător poate cauza incendii, șocuri electrice sau răniri.
8. Nu folosiți aparatul în aer liber.
9. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului de bucătărie.
10. Asigurați-vă că întotdeauna capacul storcătorului este bine fixat, înainte de a
porni motorul. Nu desfaceți clemele în timp ce storcătorul este în funcțiune.
11. Asigurați-vă că storcătorul este în poziția OFF după fiecare utilizare.
Asigurați-vă ca motorul este complet oprit, înainte de a demonta aparatul.
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12. Nu puneți degetele sau alte obiecte în storcător, în timp ce acesta este în
funcțiune. În cazul în care alimentele se blochează, folosiți împingătorul sau un
alt fruct sau legumă pentru a le împinge. Când această metodă nu este posibilă,
opriți motorul și demontați storcătorul de fructe pentru a scoate resturile.
13. Nu folosiți aparatul dacă sita este deteriorată.
14. În cazul în care aparatul este prevăzut cu vas colector pentru pulpă, nu folosiți
aparatul fără acest recipient montat.
15. Vă rugăm să nu modificați aparatul în niciun fel.
16. Nu folosiți aparatul pentru niciun alt scop decât cel descris în manualul de
utilizare.
17. Aparatul trebuie utilizat pentru o perioadă limitată de timp.
18. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane
cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și
cunoștințe, cu condiția ca aceștia să fie supravegheați și instruiți în privința
utilizării în siguranță a aparatului și să fi înțeles pericolele implicate. Copiii nu
trebuie să se joace cu acest produs. Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate
de copii, cu excepția cazului în care au peste 8 ani și sunt supravegheați.
Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.
19. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și
cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați și instruiți de către
o persoană responsabilă de siguranța lor, în privința utilizării în siguranță a
aparatului și să fi înțeles pericolele implicate.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI
ㆍAcest aparat este destinat exclusiv pentru uz casnic. Vă rugăm să urmați cu atenție
instrucțiunile din manual.
(Garanția nu acoperă cazurile în care aparatul este folosit necorespunzător.)
ㆍPăstrați manualul de instrucțiuni pentru viitoare documentări.
ㆍÎn cazul în care aparatul este oferit cadou, vă rugăm să includeți manualul cu produsul.
ㆍAceste instrucțiuni sunt de de asemenea disponibile in format electronic pe website
www.kuvings-romania.ro
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AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

Următoarele precauții sunt furnizate pentru siguranța utilizatorului.
Vă rugăm să le citiți cu atenție și să fiți precauți în timpul utilizării aparatului.
Atenție : avertizează risc de deces cauzat de leziuni grave.
Atenție : avertizează risc de leziuni sau daune ale aparatului.
Interzis
Urmați instrucțiunile

Deconectați de la priză
Nu demontați

Trebuie să luați măsuri
Pericol de șocuri electrice

Nu reparați, demontați baza sau modificați aparatul.
→ Este posibil ca aparatul să nu mai funcționeze corect, putând
cauza incendii, șocuri electrice sau leziuni.

Nu conectați mai multe cabluri de alimentare la o singură priză în timpul funcționării.
→ Poate cauza explozii sau incendii.

Nu folosiți aparatul pe suprafețe înclinate.
→ Aparatul se poate deteriora în cazul răsturnării.

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude.
→ Poate cauza șocuri electrice.

Depozitați aparatul într-un loc sigur și ferit de copii.
→ Poate cauza leziuni.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat. Deconectați cablul de alimentare
de la priză, atunci când aparatul nu este în funcțiune.

Vă rugăm să nu depozitați sau să folosiți aparatul lângă surse de
încălzire.
→ Aparatul se poate decolora sau deforma.

Folosiți un prosop uscat pentru a curăța cablul de alimentare, dacă
este murdar sau ud.
→ Poate cauza șocuri electrice sau incendii.
Nu scăpați și nici nu forțați aparatul.
→ Aparatul se poate deteriora sau sparge.
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Nu curățați piesele în mașina de spălat vase sau folosind apă foarte
fierbinte.
→ Piesele se pot deteriora mult mai repede.

Nu folosiți niciun produs chimic periculos pentru a curăța aparatul
sau spray-uri inflamabile în apropierea aparatului.
→ Poate cauza modificarea culorii aparatului sau producerea incendiilor.

Nu deconectați prin tragerea cablului de alimentare.
→ Poate cauza deteriorarea cablului de alimentare și șocuri electrice.

Pentru a proteja cablul de alimentare, vă rugăm să nu îl îndoiți
agresiv sau să puneți obiecte grele peste cablul de alimentare.
→ Poate provoca scurtcircuitare sau chiar incendii.

Nu introduceți degetul sau alte obiecte în tubul de alimentare în timp
ce aparatul este în funcțiune.
→ Poate cauza leziuni.

Funcționarea storcătorului fără ingrediente poate deteriora axul de
stoarcere.
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PĂRȚI COMPONENTE

Împingător
Aliniați

1. Pâlnie de alimentare

5. Capac inteligent
Detașabil

+
Aliniați punctele ● și glisați
împingătorul.

2. Capac

3. Vas de stoarcere

6. Bază storcător

+

PAS 1
Asamblare parte superioară

+
4. Vas colector
pulpă

Aliniați punctele roșii ● pe fiecare parte
și asamblați în ordinea indicată. Odată
asamblate, răsuciți capacul în sensul
acelor de ceasornic pentru a închide.

7. Vas colector suc

+
8. Racletă rotativă

9. Sită

10. Axul de stoarcere

11. Împingător

+

PAS 2
Asamblare parte superioară și bază

12. Perie de curățare
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13. Perie rotativă de
curățare

14. Perie rotundă
(Opțional)

+

Așezați capacul pe vasul de stoarcere.
Aliniați săgeata cu sensul în jos ▼ de pe
capac cu marcajul OPEN de pe baza
aparatului și apoi răsuciți spre poziția
CLOSE.
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ASAMBLARE

PAS 1

Verificați
înainte de
funcționare

1

PAS 2

Asamblare parte superioară

• Spălați piesele înainte de prima utilizare.
• Asigurați-vă că siliconul de compresie și inelul din silicon sunt asamblate corect.

Asamblați sita în racleta rotativă, apoi
introduceți ansamblul în vasul de
stoarcere, asigurându-vă că punctul roșu
de pe sită ● este aliniat cu punctul roșu ●
de pe vasul de stoarcere.

3

Asamblare parte superioară și bază

o asamblare ușoară țineți capacul
SFAT Pentru
pâlniei de alimentare și rotiți în sensul

5

acelor de ceasornic, precum în imagine.

Semn Închis / Deschis în partea superioară
a aparatului.

Puneți capacul pe vasul de stoarcere și
aliniați punctul rosu de pe capac ● cu
punctul roșu de pe vasul de stoarcere ●.
Răsuciți în sensul acelor de ceasornic pentru
a închide, aliniind punctul roșu de pe capac
● cu semnul pentru închidere .

Deschis

Închis
Notă | Aparatul nu va funcționa dacă săgeata cu semnul
în jos de pe capac ▼ nu este complet aliniată cu
marcajul CLOSE de pe baza aparatului.
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2

Puneți capacul pe vasul de stoarcere.
Aliniați săgeata cu semnul în jos de pe
capac ▼ cu marcajul OPEN de pe baza
aparatului și răsuciți spre poziția CLOSE.
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Așezați vasul pentru colectare pulpă sub
orificiul de evacuare a pulpei și vasul pentru
colectare suc sub orificiul de evacuare a
sucului, așa cum apare în imagine.

Introduceți axul de stoarcere în sită. Rotiți
și apăsați pe el până când se fixează.

Detașabil

Notă | Pentru a închide capacul, este necesar ca
axul de stoarcere să fie blocat.
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FUNCȚIONARE

PAS 1
Notă |

PAS 2
Notă |

După pregătirea ingredientelor, conectați cablul de alimentare la o priză.

Apăsați butonul FWD pentru a porni funcționarea.
• FWD(Forward) : Trage încet ingredientele în jos și le stoarce.
• REV(Reverse) : Împinge ingredientele înapoi pentru a le desprinde de ax și a facilita
stoarcerea.

Dacă ingredientele se blochează în axul de stoarcere, iar capacul nu se deschide, apăsați butonul
O(OFF). Apăsați și țineți apăsat butonul REV(REVERSE) până când ingredientele se desprind.
Repetați REV(REVERSE) - O(OFF) - FWD(FORWARD) de câte ori este necesar pentru a obține rezultatul
dorit.

Dacă storcătorul se oprește în timpul funcționării:
FWD(FORWARD) : Trage în jos ingredientele
O(OFF) : Oprește funcționarea
REV(REVERSE) : Împinge ingredientele înapoi, în sus

2

1

O(OFF)

▶

4

3

REV(REVERSE)

▶

O(OFF)

▶

FWD(FORWARD)

Notă | • REV(REVERSE) : împinge ingredientele înapoi, în sus, pentru a le desprinde de pe ax.
Butonul REV(REVERSE) funcționează numai cât timp țineți apăsat butonul.
• Comutați în poziția OFF și asigurați-vă că storcătorul este complet oprit. Apăsați
REV(REVERSE). Țineți apăsat butonul REV(REVERSE) timp de 2-3 secunde și eliberați.
Repetați de câte ori este necesar. Așteptați ca storcătorul să se oprească complet,
înainte de a folosi butonul REV(REVERSE), pentru a preveni defectarea aparatului.
• În cazul în care storcătorul nu funcționează după acești pași, dezasamblați și curățați
componentele înainte de a utiliza din nou storcătorul.
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Adăugați ingrediente pe rând în pâlnia de alimentare.

Notă | • Legume cu frunze fibroase (țelină, varză, etc):
»» Separați fiecare tulpină. Tăiați tulpinile groase și tari în bucăți de 10 cm lungime sau
mai mici.
»» Strângeți laolaltă legumele cu frunze și introduceți-le în gura storcătorului.
Introduceți alternativ frunze și rădăcini.
• Înainte de stoarcere, scoateți semințele sau sâmburii din ingrediente.
• Când stoarceți fructe congelate cu semințe mici, asigurați-vă că și semințele sunt
complet decongelate.
• Introduceți ingredientele pe rând în pâlnia de alimentare a storcătorului.

• Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude.
Acest lucru poate provoca șocuri electrice, scurtcircuite sau incendii.
• Verificați siguranța prizei.

Comutați butonul în poziția O(OFF), apoi apăsați
și țineți apăsat butonul REV(REVERSE) până când
ingredientele se desprind de pe ax.
Repetați REV(REVERSE) - O(OFF) - FWD(FORWARD) de
câte ori este necesar.

PAS 3

Sfat | • Aliniați punctele  și glisați împingătorul.
• După introducerea ingredientelor, folosiți împingătorul atunci când considerați necesar.
Utilizarea prea des a împingătorului poate afecta calitatea sucului.
»» Pentru ingrediente moi, precum roșiile și merele, utilizați intermitent împingătorul.
Utilizarea constantă a împingătorul pentru ingrediente moi poate afecta calitatea sucului.

PAS 4

Folosiți capacul inteligent pentru a face sucuri mixte, pentru a evita
scurgerile de suc sau pentru a clăti aparatul între stoarceri diferite.

Sfat | • Prin stoarcerea cu capacul inteligent închis puteți crea diverse combinații de suc,
amestecând diverse fructe și legume, lapte, banane, fasole etc.
• După stoarcere, închideți capacul inteligent pentru a evita ca sucul să picure,
în special atunci când luați vasul de stoarcere din baza aparatului.
• Când faceți sucuri diferite, clătiți rapid orice resturi rămase prin adăugarea unui pahar
cu apă în storcător, având capacul inteligent închis.
Notă | • Lăsați capacul inteligent deschis atunci cand ingredientele pe care le folosiți produc
spumă în exces în timpul stoarcerii (de exemplu mere, țelină).
• Fiți atenți atunci când aparatul funcționează cu capacul inteligent închis. Sucul se poate
revărsa în cazul în care cantitatea colectată în vasul de stoarcere depășește capacitatea
marcată pe vas.

PAS 5

După ce sucul și pulpa sunt complet stoarse, comutați aparatul pe O(OFF).

Notă | • În cazul în care restul de ingrediente din vasul de stoarcere nu au fost stoarse complet,
capacul nu se va deschide ușor. După fiecare stoarcere, lăsați aparatul să funcționeze
pentru încă 30 de secunde, astfel încât să fie stors și sucul din pulpa rămasă.
• Când capacul este blocat, apăsați butoanele REV(REVERSE) - O(OFF) - FWD(FORWARD),
în această ordine, comutând înainte și înapoi de 2 sau 3 ori pentru a dislosca ingredientele.
Apoi, cu ambele mâini apăsați ferm pe capacul aparatului, rotindu-l în același timp
contrar sensului acelor de ceasornic pentru a-l deschide.
»» În funcție de ingrediente, adăugați apă prin pâlnia de alimentare pentru a spăla
interiorul vasului de stoarcere și apoi încercați să scoateți capacul aparatului.
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SFATURI PRIVIND FUNCȚIONAREA
1.

Funcționarea storcătorului fără ingrediente poate deteriora axul de stoarcere.

2.

Nu utilizați în mod continuu storcătorul de fructe pentru mai mult de 30 de minute.

3.
4.

Acest lucru poate deteriora motorul prin supraîncălzire.
După o utilizare continuă, lăsați storcătorul de fructe să se răcească timp de 30 de minute înainte
de a începe o nouă stoarcere.

Nu introduceți degetele, ustensile, clește sau alte obiecte în pâlnia de alimentare.
Folosiți întotdeauna împingătorul cu care este dotat aparatul.
În timpul funcționării aparatului, nu introduceți lingura, spatula sau alte obiecte în
orificiul de evacuare a sucului din vasul de stoarcere suc.

În cazul în care sunt introduse alte obiecte în orificiul de evacuare a sucului, în timpul funcționării
aparatului, astfel de materiale se pot bloca și pot deteriora componentele storcătorului și/ sau
provoca alte daune.

5.

Nu puneți ingrediente uscate sau tari, cum ar fi cereale integrale, fructe cu semințe
tari sau gheață în storcător.

Acest lucru poate deteriora componentele storcătorului
(ex. vasul de stoarcere, axul de stoarcere sau sita).

• Fasolea sau boabele pot fi folosite dacă au fost fierte sau lăsate la înmuiat peste noapte.
(Nu utilizați mai mult de 500 g la fiecare sesiune de stoarcere.)
• Fructele cu sâmburi și semințe tari (ex. nectarine, piersici, mango și cireșe) trebuie să fie curățate
de sâmburi înainte de stoarcere.
• Când folosiți fructe congelate, cu semințe mici, cum ar fi strugurii, dezghețați-le complet.

SFATURI PRIVIND INGREDIENTELE
Daunele cauzate din neglijența proprietarului sau pentru că nu au fost urmate instrucțiunile din manualul de
utilizare vor anula serviciul de garanție.

NU puneți următoarele ingrediente în storcătorul de fructe :
Semințe tari

Coji tari
sau
necomestibile
Fructe
congelate
sau gheață

Piersici, nectarine, caise, prune, mango etc.
Scoateți semințele tari din ingrediente înainte de
stoarcere.
Ananas, pepene galben, mango, portocale etc.
Curățați de coajă ingredientele înainte de stoarcere.

Căpșuni congelate, afine, zmeură etc.
Dezghețați complet fructele congelate înainte de
stoarcere. Nu folosiți gheață.

Ulei vegetal
/ de origine
animală

Semințe de susan, unt, margarină etc.
Nu stoarceți ingrediente ce conțin ulei vegetal
sau de origine animală. Acest lucru poate reduce
performanța și chiar să provoace daune storcătorului.

Altele

Nucă de cocos, trestie de zahăr, cereale integrale etc.
Nu stoarceți ingrediente ce nu au conținut de apă.

• Utilizarea de gheață în storcător va scădea durabilitatea produsului în timp.

6.

Nu folosiți ingrediente care conțin cantități excesive de ulei vegetal sau grăsime
animală. Nu folosiți storcătorul de fructe pentru a extrage ulei vegetal din ingrediente.
Dacă uleiul vegetal / animal rămâne pe axul de stoarcere, poate să reducă performanța
storcătorului și chiar să deterioreze piesa.

7.

Nu reintroduceți pulpa extrasă în storcătorul de fructe. Acest lucru poate opri
storcătorul sau să împiedice deschiderea capacului.

8.

După stoarcerea ingredientelor cu semințe, precum strugurii, curățați temeinic toate
locurile din partea de jos a axului de stoarcere.

Experimentați cel mai bun suc de calitate, prin înțelegerea caracteristicilor fiecărui
ingredient și cunoașterea modului optim de manipulare a ingredientelor.
Presa la rece este un produs inovator care utilizează o tehnologie
patentată de stoarcere la viteză redusă pentru extragerea eficientă a
sucului din ingrediente. Storcătorul este conceput să obțină cele mai
bune rezultate din ingrediente cu compoziție fermă și conținut ridicat
de apă. Pentru cele mai bune rezultate, fiecare ingredient trebuie
pregătit și stors în funcție de caracteristicile și proprietățile sale.
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PREGĂTIREA INGREDIENTELOR
Înainte de
pornire:

• Înainte de pornire: Dacă storcătorul este blocat sau în cazul în care capacul
nu se deschide, apăsați butonul REVERSE și țineți apăsat până când se
deblochează. Repetați REVERSE-OFF-FORWARD de câte ori este necesar.
• Continuați folosirea storcătorul de fructe până când toate ingredientele din
vasul de stoarcere sunt stoarse. Capacul poate să nu se deschidă cu ușurință
în cazul în care există multă pulpă rămasă în storcător.
• Fiecare ingredient produce cantități diferite de suc.

Cantitatea
de suc
extras:

• Pentru o stoarcere optimă și o cantitate maximă de suc extras, tăiați
ingredientele urmând indicațiile din această secțiune.
• Introduceți ușor ingredientele urmărind modul în care sunt stoarse.
Cantitatea de suc extras poate varia în funcție de viteza de stoarcere.

roșii):
Fructe moi și legume (ex. portocale,
| (E.g. apples, oranges & tomatoes)

Cum se
utilizează
capacul
inteligent:

• Stoarcerea cu capacul inteligent închis permite crearea de amestecuri de suc
din diferite fructe, legume și lichide.
• După stoarcere, închideți capacul inteligent pentru a bloca picurarea sucului
în exces, mai ales când scoateți vasul de stoarcere din baza aparatului.
• Când efectuați diverse sucuri, clătiți rapid orice resturi prin turnarea unui
pahar de apă în storcătorul de fructe, având capacul inteligent închis.
• Lăsați capacul inteligent deschis când stoarceți ingrediente ce creează spumă
în exces în timpul stoarcerii (ex. mere, țelină).
• Fiți atenți atunci când aparatul funcționează cu capacul inteligent închis. Sucul
se poate revărsa în cazul în care cantitatea colectată în vasul de stoarcere
depășește capacitatea marcată pe vas.

Ajustarea
cantității
de pulpă
din suc:

• În funcție de ingredient, puteți avea pulpă suplimentară în suc când stoarceți
în mod continuu.
• Pentru a reduce cantitatea de pulpă, demontați partea superioară și spălați
frecvent.

Fructe și legume tari (ex. morcovi, cartofi, sfeclă și spanac):
1-4 felii

SFATURI DE PREGĂTIRE :
• Tăiați 1-4 felii.

- Curățați de coajă portocalele, iar în cazul tomatelor
și merelor scoateți cotorul.
- Dacă ingredientele sunt mai mari decât pâlnia de
alimentare, tăiați ingredientele în bucăți care să
încapă în pâlnia de alimentare.
- Fructele cu semințe trebuie curățate de sâmburi,
înainte de stoarcere. Tăiați în 1-4 felii și apoi
introduceți încet ingredientele în pâlnia de
alimentare.

SFATURI DE STOARCERE :
• Introduceți cu grijă ingredientele bucată cu bucată.
• Folosiți împingătorul pentru a împinge ingredientele în pâlnia de alimentare. (Împingătorul ajută, de
asemenea, la prevenirea împrăștierii sucului din pâlnia de alimentare în timpul stoarcerii ingredientelor
cu conținut ridicat de apă)
• Lăsați capacul inteligent deschis atunci când stoarceți ingrediente care creează spumă în exces în
timpul stoarcerii. (Spuma se poate acumula dacă storcătorul funcționează cu capacul inteligent închis.)
• Se recomandă ca sucul extras să fie consumat în termen de 48 de ore de la extragere. În funcție de
densitatea ingredientelor, sucul extras poate sedimenta treptat în timp.
• În cazul în care există o cantitate excesivă de spumă, folosește o sită pentru a o separa de suc.
• Când un ingredient este stors în axul de stoarcere, ingredientul stors poate stropi suc prin pâlnia de
alimentare. Folosiți împingătorul pentru a împiedica stropirea cu suc în timpul stoarcerii.
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1-2 cm
15 cm

2,5 cm

Fructele și legumele
tari pot suprasolicita
motorul și pot
provoca oprirea
acestuia.

Înmuiați în apă
rece înainte de
stoarcere și tăiați
la dimensiuni
potrivite.

Pentru a crește
cantitatea de suc
extras, stoarceți fructe
și legume cu un
conținut ridicat de apă.

SFATURI DE PREGĂTIRE :
• Tăiați ingredientele în bucăți de 2,5 cm grosime sau de 2,5 cm lățime și 5-15 cm lungime.
• Puneți ingredientele tari, precum morcovii și ghimbirul în apă rece înainte de stoarcere.
SFATURI DE STOARCERE :
• Introduceți ingredientele încet, unul câte unul.
• Reglați viteza de stoarcere asigurându-vă că fiecare ingredient este stors complet.
• Pentru a maximiza cantitatea de suc extras, stoarceți ingrediente cu conținut ridicat de apă.
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PREGĂTIREA INGREDIENTELOR
(de exemplu zmeură, rodii, struguri):
Ingrediente cu semințe mici
| (E.g. apples, oranges & tomatoes)
Introduceți încet ingredientele cu semințe mici, pentru a preveni umplerea sitei cu semințe.

Ingrediente cu frunze fibroase
și/sau dure (ex. țelină, varză, ananas):
| (E.g. apples, oranges & tomatoes)
Ingredientele fibroase, cum ar fi țelina și varza, trebuie tăiate în bucăți mai mici înainte de stoarcere.

10 cm

Introduceți cu grijă
ingredientele pentru a
minimiza cantitatea de
semințe rămase în sită.

Pentru cel mai bun rezultat,
stoarceți cu ingrediente cu o
cantitate mai mare de lichid
(de exemplu mere, pere).

SFATURI DE PREGĂTIRE :
• Când stoarceți ingrediente congelate (de exemplu zmeură, căpșuni), asigurați-vă că sunt complet
decongelate.
• Clătiți bine ingredientele precum strugurii. Alegeți boabele de struguri și aruncați tulpina.
• La rodii, aruncați coaja și stoarceți numai interiorul fructului.
SFATURI DE STOARCERE :
• În funcție de dimensiunea strugurelui, introduceți 3 ~ 5 struguri o dată în timp ce monitorizați
atent sucul extras.
• Dezghețați ingredientele congelate, precum rodia și zmeura, apoi introduceți aproximativ
1 lingură (5g), o dată.
• Ingredientele congelate pierd de obicei o cantitate semnificativă de lichid la decongelare.
Când le stoarceți, adăugați lapte sau iaurt pentru a echilibra pierderea de lichid.

Atenție |
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În cazul în care capacul nu se deschide din cauza cantității excesive de semințe mici rămase în vasul
de stoarcere, lăsați storcătorul de fructe să funcționeze continuu pentru 30 de secunde pentru a
extrage semințele rămase. În cazul în care capacul este încă blocat, repetați REV(REVERSE) – O(OFF) FWD(FORWARD) până când ingredientele sunt desprinse. Apoi răsuciți capacul pentru a-l deschide,
în timp ce îl împingeți în jos cu palmele (în funcție de ingredient, turnați puțină apă în pâlnia de
alimentare pentru o clătire rapidă și pentru a ajuta la desprindere).

Când stoarceți ingrediente
cu frunze, cum ar fi țelina
și varza, nu stoarceți mai
mult de 500 g pe sesiune.
Pentru cel mai bun rezultat,
demontați și spălați partea
de sus înainte de a stoarce
din nou.

În cazul în care
ingredientele cu
frunze se înfășoară
în jurul axului de
stoarcere, deschideți
capacul și scoateți
frunzele înainte de a
continua stoarcerea.

Cel mai bine este să
stoarceți cu ingrediente
cu o cantitate mai mare
de lichid, cum ar fi merele
sau morcovii.
Morcovi, mere:
ingrediente fibroase = 9:1
[raport recomandat]

SFATURI DE PREGĂTIRE :
• Lăsați ingredientele fibroase în apă rece timp de aproximativ 30 de minute înainte de a le tăia.
• Separați fiecare tulpină. Tăiați tulpinile groase și dure în bucăți de 10 cm lungime sau mai puțin.
SFATURI DE STOARCERE :
• Introduceți pe rând ingredientele pregătite.
• Introduceți mai multe ingrediente după ce ingredientele introduse anterior au fost complet stoarse.
 Rulați frunzele în spirală atunci când le introduceți în storcătorul de fructe.
 Introduceți prima dată frunzele ingredientelor, apoi alternativ frunze și tulpini.
 Pentru ingrediente cum ar fi iarba de grâu, introduceți o legătură.

Atenție | • Fibrele din ingredientele dure, cum ar fi țelina, pot încărca axul de stoarcere și pot afecta
performanța storcătorului. Tăiați tulpinile groase și dure în bucăți de 10 cm lungime sau mai puțin.
• Spuma poate revărsa la stoarcerea ingredientelor fibroase. Utilizați o sită pentru a elimina spuma
înainte de servire.
• În cazul ingredientelor precum ananasul, curățați coaja ananasului și tăiați în jurul miezului
fibros. Tăiați apoi ananasul în bucăți mai mici.
• Cantitatea recomandată de stoarcere la o sesiune este de 500 g. Când stoarceți mai mult de 500 g,
spălați partea de sus, înainte de a continua stoarcerea fructelor.
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DEMONTARE ȘI CURĂȚARE

11

Opriți și deconectați cablul de alimentare
de la priză.

Scoateți axul de stoarcere, sita și racleta
rotativă. Curățați cu peria de curățare.

4

6

Notă | • Extrageți toată pulpa rămasă în vasul de
stoarcere înainte de a opri storcătorul de fructe.
• Pentru o curățare mai ușoară, lăsați storcătorul
de fructe să funcționeze pentru încă 30 de
secunde după ce sucul a fost extras.
• Când capacul este blocat, apăsați REV(REVERSE)
- O(OFF) - FWD(FORWARD) în această ordine,
comutând înainte și înapoi de 2-3 ori pentru
desprindere. Apoi, apăsați ferm cu mâinile pe
partea de sus a capacului și rotiți în același timp
capacul în sens contrar acelor de ceasornic
pentru a-l deschide.
*Turnați apă prin pâlnia de alimentare și lăsați storcătorul să
funcționeze pentru câteva secunde, înainte de a deschide
capacul. Acest lucru poate ajuta să deschideți mai ușor capacul,
în cazul în care este blocat.

2

Notă |

3

Notă |

Rotiți capacul în sens contrar acelor de
ceasornic pentru a-l deschide.

• Curățați imediat storcătorul de fructe după
fiecare utilizare. În cazul în care reziduurile
rămase în storcătorul de fructe se usucă,
dezasamblarea și curățarea aparatului
devine dificilă. Depunerea în exces poate
cauza o performanță slaba la viitoarele
utilizări.
• Pentru o demontare mai ușoară, puneți
partea superioară în chiuvetă și turnați apă
prin partea de sus.
• Uscați foarte bine partea de jos a axului
de stoarcere, acolo unde se conectează cu
cilindrul metalic din baza aparatului.

• Când mutați aparatul, nu-l ridicați
apucând de pâlnia de alimentare. Ridicați
întotdeauna aparatul apucând de bază sau
de mâner.

Rotiți partea de sus în sens contrar acelor
de ceasornic și ridicați.

Notă | • Curățați imediat storcătorul după fiecare utilizare
prin ridicarea vasului de stoarcere de pe baza
aparatului. (Scoaterea axului de stoarcere și a sitei,
atunci când vasul de stoarcere este încă pe baza
aparatului, poate cauza scurgeri.)
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Sfat

Clătirea rapidă
1

Cu capacul inteligent închis, umpleți
vasul de stoarcere cu apă și porniți
storcătorul.

2

Lăsați-l să funcționeze puțin.
Deschideți capacul inteligent și lăsați
apa să se scurgă din vasul de stoarcere.

| • Curățați bine axul de stoarcere asigurânduvă că este curat, fără niciun reziduu
• Uscați-l complet înainte de utilizare.

Notă | • După stoarcerea ingredientelor cu semințe,
curățați foarte bine fisurile din partea
inferioară a axului de stoarcere. Dacă această
zonă nu este curățată în mod corespunzător,
poate afecta balanța dintre axul de stoarcere
și sită și poate deteriora piesele.

7

Curățați baza cu un prosop umed moale
și apoi uscați.

Puneți vasul de stoarcere sub jet de apă.

5

Sfat

Sub jet de apă, curățați exteriorul axului
de stoarcere cu un burete de bucătărie.
Utilizați vârful periei de curățare pentru a
elimina orice reziduu din locurile de la baza
axului de stoarcere.

|

Peria rotundă poate curăța orificiul de
evacuare a sucului din vasul de stoarcere.

Notă | • În cazul în care prosopul este prea umed,
stoarceți excesul de lichid înainte de a
șterge storcătorul de fructe.

Sfat | • Nu este necesar să curățați complet
storcătorul de fructe atunci când faceți
mai multe sucuri în timpul unei singure
sesiuni de stoarcere.
• Când ați terminat sesiunea de stoarcere,
întotdeauna demontați și curățați
bine pentru a preveni depunerea de
reziduuri.
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OPȚIONAL | CUM SE UTILIZEAZĂ INSTRUMENTELE DE CURĂȚARE

CUM SE CURĂȚĂ PĂRȚILE DE SILICON
Sfat |

Curățați racleta rotativă sub jet de apă.
Uscați bine după curățare. Înainte de a monta partea superioară a aparatului, aveți grijă ca
siliconul de compresie și inelul de silicon să fie ferm introduse.

Sfat |

Peria rotativă de curățare face curățarea rapidă și ușoară.
Uscați complet după curățare.

Notă | Dacă nu ați introdus bine siliconul de compresie și inelul de silicon, sucul se poate scurge prin
partea de jos a vasului de stoarcere.

Peria de silicon
Scoateți peria de silicon din
racleta rotativă pentru a curăța.

11

Țineți peria rotativă de curățare într-o mână și
introduceți sita în peria rotativă de curățare.
Notă | Introduceți sita până când auziți un clic.

După curățare, introduceți-o în
fantă cu coada îndreptată în jos,
ca în imagine.

Inelul de silicon

2

Sub jet de apă, rotiți peria rotativă de curățare și
sita în direcții opuse pentru a o curăța.

3

Clătiți bine interiorul și exteriorul sitei sub jet
de apă.

4

După curățare, scoateți sita din peria rotativă
de curățare. Uscați înainte de depozitare.

Scoateți inelul de silicon din vasul
de stoarcere, pentru a-l curăța.
După curățare, împingeți înăuntru
inelul de silicon, ca în imagine.

Capacul inteligent
Scoateți capacul din orificiul de
scurgere a sucului, pentru a-l curăța.
După curățare, atașați capacul
inteligent de orificiul de scurgere a
sucului.
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OPȚIONAL | CUM SE UTILIZEAZĂ SITA PENTRU ÎNGHEȚATĂ
* Dezasamblarea aparatului se face în sensul invers al asamblării.

Înainte de utilizare, asigurați-vă că banda de silicon este montată corect.

അ

11

Pentru a asambla partea superioară a aparatului,
introduceți axul de stoarcere și sita transparentă pentru
înghețată în vasul de stoarcere și închideți capacul.
Introduceți sita transparentă pentru înghețată în
vasul de stoarcere, asigurându-vă că punctul roșu
de pe sită ● este aliniat cu punctul roșu ● de pe
vasul de stoarcere.

Capac

Sita transparentă pentru înghețată se folosește doar cu ingrediente înghețate. În funcție
de ingrediente, lăsați-le la dezghețat în jur de 5-20 de minute înainte de utilizare.
Introduceți treptat ingredientele în pâlnia de alimentare, în cantități mici.

Axul de stoarcere
* folosiți axul de
stoarcere al
storcătorului prin
Lever
presare la rece

Introduceți axul de stoarcere în sita transparentă
അ
pentru înghețată cu o mișcare de rotație.

Puneți capacul pe vasul de stoarcere și aliniați
punctul roșu de pe capac ● cu punctul roșu ● de
pe vasul de stoarcere. Răsuciți în sensul acelor de
ceasornic până când capacul este închis.

Sita transparentă
pentru înghețată

※ Nu folosiți gheață sau ingrediente procesate ce conțin ulei vegetal sau animal.
Acest lucru poate cauza deteriorarea aparatului.
※ Îndepărtați semințele sau sâmburii tari ai ingredientelor și curățați ingredientele de coajă
înainte de stoarcere.

Vas de stoarcere

Când folosiți sita transparentă pentru
înghețată, lăsați întotdeauna deschis capacul inteligent .
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ATENȚIE

Așezați ansamblul superior al aparatului pe baza acestuia.

CUM SE CURĂȚĂ PĂRȚILE DE SILICON

Ansamblu
superior

Inelul de silicon se scoate pentru a fi curățat.
După curățare, introduceți la loc siliconul,
ca în imagine.
Sfat | Introduceți cu grijă inelul de silicon astfel
încât să se potrivească în șanțuri.

Bază

22

Aliniați săgeata cu semnul în jos de pe capac ▼ cu
marcajul OPEN de pe baza aparatului și răsuciți
capacul în sensul acelor de ceasornic până când
săgeata cu semnul în jos de pe capac ▼ este
în poziția CLOSE.
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OPȚIONAL | CUM SE UTILIZEAZĂ SITA PENTRU SUC
* Dezasamblarea aparatului se face în sensul invers al asamblării.

Înainte de utilizare, asigurați-vă că ați introdus sita pentru suc în racleta rotativă.

11

Pentru a asambla partea superioară a aparatului,
introduceți axul de stoarcere și sita pentru suc în vasul
de stoarcere și închideți capacul.
Introduceți racleta rotativă și sita pentru suc în vasul de stoarcere, asigurându-vă că punctul roșu de
pe sită ● este aliniat cu punctul roșu ● de pe vasul
de stoarcere.

Axul de stoarcere
* folosiți axul de
stoarcere al
storcătorului prin
presare la rece

അ

Introduceți axul de stoarcere în sita pentru suc cu o
mișcare de rotație.

Lever

Sita pentru suc

Puneți capacul pe vasul de stoarcere și aliniați
punctul roșu de pe capac ● cu punctul roșu ● de
pe vasul de stoarcere. Răsuciți capacul în sensul
acelor de ceasornic până când semnul II se aliniază
cu punctul roșu ● de pe vasul de stoarcere.

ATENȚIE
• Atunci când utilizați sita pentru suc, îndepărtați semințele tari sau sâmburii ingredientelor.
• Curățați coaja tare, dură sau groasă a ingredientelor, înainte de stoarcere.
• Când folosiți fructe înghețate, asigurați-vă că s-au dezghețat complet, nu utilizați
gheață.
• Nu încercați să stoarceți ingrediente care conțin ulei vegetal sau animal. Acest lucru
poate scădea performanța storcătorului și chiar să producă deteriorarea acestuia.
• Nu introduceți în storcător următoarele ingrediente: nucă de cocos, kudzu, trestie
de zahăr, cereale, etc.

Racletă rotativă

Când folosiți sita pentru suc, lăsați întotdeauna
deschis capacul inteligent.
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Capac

Vas de stoarcere

Așezați ansamblul superior al aparatului pe baza acestuia.

CUM SE CURĂȚĂ PĂRȚILE DE SILICON

Ansamblu
superior

Inelul de silicon se scoate pentru a fi curățat.
După curățare, introduceți la loc siliconul,
ca în imagine.

①
②

Bază
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Sfat | Introduceți cu grijă inelul de silicon
astfel încât să se potrivească în șanțuri.

Aliniați săgeata cu semnul în jos de pe capac ▼ cu
marcajul OPEN de pe baza aparatului și răsuciți
capacul în sensul acelor de ceasornic până când
săgeata cu semnul în jos de pe capac ▼ este
în poziția CLOSE.
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OPȚIONAL | CUM SE UTILIZEAZĂ SITA PENTRU SMOOTHIE
* Dezasamblarea aparatului se face în sensul invers al asamblării.

11

Pentru a asambla partea superioară a aparatului,
introduceți axul de stoarcere și sita pentru smoothie în
vasul de stoarcere și închideți capacul.

ATENȚIE
Capac

(Perioada de dezghețare a ingredientelor înainte de utilizare depinde de cât timp au stat
ingredientele în congelator și de temperatura la care au fost păstrate.)

Introduceți racleta rotativă și sita pentru smoothie
în vasul de stoarcere, asigurându-vă că punctul
roșu de pe sită ● este aliniat cu punctul roșu ● de
pe vasul de stoarcere.

Axul de stoarcere
* folosiți axul de
stoarcere al
storcătorului prin
presare la rece

അ

Introduceți axul de stoarcere în sita pentru suc cu o
mișcare de rotație.

Lever

Sita pentru
smoothie

Puneți capacul pe vasul de stoarcere și aliniați
punctul roșu de pe capac ● cu punctul roșu ● de
pe vasul de stoarcere. Răsuciți capacul în sensul
acelor de ceasornic până când capacul este închis.

Racletă rotativă
Când folosiți sita pentru smoothie, lăsați închis capacul
inteligent pentru a rezulta un smoothie mai bun.
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Atunci când folosiți ingrediente înghețate, lăsați-le la dezghețat în jur de 5-20 de minute
înainte de utilizare.

Vas de stoarcere

Atunci când preparați smoothie, adăugați alternativ lapte sau alte tipuri de lichide, cu ingredientele.
Puteți verifica consistența smoothie-ului uitându-vă la vasul de stoarcere și să mai adăugați lichid, în funcție de preferințe.
※ Nu introduceți ingrediente precum gheață, carne, ulei sau ingrediente cu grăsime.
Aceste ingrediente pot cauza deteriorarea componentelor.
※ Îndepărtați semințele sau sâmburii tari ai ingredientelor și curățați ingredientele de coajă
înainte de stoarcere.

Așezați ansamblul superior al aparatului pe baza acestuia.

CUM SE CURĂȚĂ PERIILE DE SILICON
Periile de silicon se scot pentru a fi curățate. După curățare, introduceți la loc periile de silicon
în orificiile racletei, ca în imagine.

Ansamblu
superior

Bază
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Aliniați săgeata cu semnul în jos de pe capac ▼ cu
marcajul OPEN de pe baza aparatului și răsuciți
capacul în sensul acelor de ceasornic până când
săgeata cu semnul în jos de pe capac ▼ este
în poziția CLOSE.

Tail

Sfat | Introduceți peria de silicon în fantă,
coada fiind îndreptată în jos, ca în imagine.
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SUPORT TEHNIC - ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI
Atunci când storcătorul nu funcționează :
• Verificați dacă cablul de alimentare este
conectat în mod corect.
• Verificați dacă capacul și vasul de stoarcere
sunt asamblate corect.
• Verificați dacă partea superioară și baza
aparatului sunt asamblate corect.
• Storcătorul nu va funcționa dacă piesele nu
sunt asamblate corect.

Cantitate redusă de suc :
• Ingrediente conțin cantități diferite de lichide,
ceea ce va produce cantități diferite de suc.
• Dacă ingredientele nu sunt proaspete, ele pot
conține cantități reduse de lichide, rezultând o
cantitate mai mică de suc.
• Verificați dacă siliconul de compresie este
bine introdus.
• Dacă ingredientul are un conținut redus de
apă, este recomandat să fie ținut puțin în apă
înainte de stoarcere.
• La ingrediente cu semințe mici, cantitatea
de suc poate să scadă. Pentru rezultate mai
bune, demontați și spălați partea superioară a
aparatului între stoarceri.
• Reziduurile de semințe din partea de jos a
sitei pot afecta performanța storcătorului și
cantitatea de suc extrasă.

Sucul conține prea multă pulpă :
• Pentru a reduce pulpa fină, curățați partea
superioară în mod frecvent și extrageți pulpa.
• Utilizați o sită și strecurați sucul, pentru a
îndepărta pulpa nedorită.
• Când sita și axul de stoarcere sunt deteriorate
și afectează performanța storcătorului, se
recomandă înlocuirea pieselor.
*D
 urata de viață a fiecărei piese poate varia în
funcție de durata și modul de utilizare și de
ingredientele extrase.

Capacul nu se închide :
• Asigurați-vă că axul de stoarcere este împins
până la sită, astfel încât capacul storcătorului să
se închidă în mod corespunzător.
• Dacă axul de stoarcere nu este montat corect,
capacul nu se poate închide.

Storcătorul produce un zgomot ciudat :

• Verificați dacă piesele sunt asamblate corect.
Încercați reasamblarea componentelor și
ascultați dacă se mai aude zgomotul ciudat.
• Nu porniți storcătorul, cu excepția cazului în
care există ingrediente și / sau lichid în el.
• Utilizarea storcătorului fără ingrediente poate
deteriora axul de stoarcere.
• Când storcătorul funcționează fără ingrediente
sau lichid, nivelul de zgomot poate crește și
poate duce la deteriorarea storcătorului.
• Zgomotul de frecare de la axul de stoarcere și
sită va dispărea atunci când ingredientele sunt
introduse în storcător.
• Dacă zgomotul se produce atunci când
ingredientele sunt introduse în storcătorul de
fructe, verificați dimensiunea ingredientelor.
Nu introduceți nimic peste 2,5 cm grosime.
• În funcție de tipul de ingrediente, dimensiunile
pot fi mai mici.
• Zgomotul poate apărea când storcătorul
funcționează pe o suprafață neuniformă sau
înclinată. Așezați storcătorul de fructe pe o
suprafață orizontală atunci când îl folosiți.

Pulpa extrasă este foarte umedă :
• Încă de la începutul extracției, pulpa poate
să fie mai umedă.
• În funcție de starea ingredientelor, pulpa
extrasă poate fi afectată; mai ales în cazul
în care ingredientele nu sunt în stare proaspătă,
sucul poate fi extras cu pulpă.

În timpul funcționării, vasul vibrează :
• Axul de stoarcere și sita sunt construite pentru
a zdrobi și stoarce ingredientele. Este normal ca
axul de stoarcere și sita să vibreze.
• Când ingredientele conțin fibre tari, partea
superioară a aparatului poate vibra puternic.

28

Storcătorul s-a oprit în timpul stoarcerii :
• Verificați cablul de alimentare și asigurați-vă că
este conectat în mod corect.
• Verificați dacă piesele sunt asamblate corect.
• Inserarea mai multor ingrediente în același timp
poate provoca oprirea storcătorului.
• Când storcătorul de fructe se oprește pentru că
sunt prea multe ingrediente introduse, apăsați
REV(REVERSE)-O(OFF)-FWD(FORWARD), în această
ordine, comutând înainte și înapoi de 2 sau 3 ori.
• Setarea Reverse împinge ingredientele în sus,
iar setarea Forward trage ingrediente în jos.
• După utilizarea aparatului mai mult de 30 de
minute, dacă storcătorul se oprește din cauza
protecției la supraîncălzire, lăsați storcătorul să
se răcească timp de 30 de minute până la 1 oră,
înainte de a stoarce din nou.
• În cazul semințelor tari din ingrediente, eliminațile înainte de stoarcere. Semințele tari pot
deteriora storcătorul.

Sucul nu are consistență uniformă :
• În funcție de densitatea ingredientelor, sucul
extras poate să nu prezinte o consistență
uniformă. Acesta lucru este diferit de separarea
datorată oxidării provocate prin stoarcerea cu un
storcător de mare viteză.

Capacul este blocat :
• După stoarcere, lăsați storcătorul să funcționeze
încă 30 de secunde, pentru a extrage pulpa
rămasă.
• Dacă este prea multă pulpă în partea superioară
a aparatului, acest lucru poate împiedica
deschiderea capacului. În această situație, apăsați
REV(REVERSE)-O(OFF)-FWD(FORWARD), în această
ordine, comutând înainte și înapoi de 2-3 ori.
Apoi plasați ambele mâini pe capac și apăsați
ferm în jos în timp ce simultan rotiți capacul spre
a-l deschide.
• Turnați apă în pâlnia de alimentare pentru a clăti
interiorul și încercați să deschideți capacul.

Există scurgeri pe baza storcătorului :

Se pot stoarce ingrediente cu fibre tari?
• Ingrediente ca țelina sau ghimbirul conțin
fibre lungi care se pot înfășura în jurul axului
de stoarcere și pot afecta performanța
storcătorului. Pentru ingrediente fibroase,
nu colectați mai mult mult de 0,5 l de suc.
La această cantitate sau mai puțin, curățați
complet partea superioară a aparatului înainte
de a stoarce din nou.

Decolorarea pieselor din plastic :
• După stoarcere, dacă storcătorul nu este
curățat corect imediat, pulpa rămasă în
interiorul aparatului se poate usca, îngreunând
demontarea și curățarea. Aceasta poate afecta
performanța storcătorului de fructe și culoarea.
• Ingredientele bogate în carotenoizi, precum
morcovii și spanacul, pot păta piesele din plastic.
Frecați piesele pătate cu carotenoide cu ulei
vegetal zonele pătate și folosiți un detergent
ușor pentru curățare.
• Uleiul vegetal ar trebui utilizat numai în timpul
curățării pieselor care sunt decolorate.
Nu folosiți ulei vegetal pe axul de stoarcere
și sită. Dacă uleiul vegetal sau grăsimea animală
ajunge pe axul de stoarcere sau sită, poate
afecta performanța storcătorului de fructe și
poate cauza deteriorarea pieselor.
• Piesele de silicon de pe partea superioară a
aparatului pot fi detașate pentru a fi curățate.

Utilizarea în alte scopuri decât stoarcerea :
• Storcătorul este conceput pentru a stoarce
ingrediente precum fructe și legume.
• Nu folosiți storcătorul de fructe pentru a extrage
ulei vegetal.
• Nu stoarceți ingrediente cu conținut ridicat de
ulei vegetal / animal.
• Dacă uleiul vegetal / animal ajunge pe axul
de stoarcere sau sită, acesta poate afecta
performanța storcătorului și ar putea cauza
deteriorarea pieselor.

• Dacă siliconul de compresie de la baza vasului
de stoarcere nu este pus corect, sucul se
poate scurge pe baza storcătorului. Înainte de
asamblarea pieselor, verificați și asigurați-vă că
siliconul de compresie este pus în mod corect.
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SPECIFICAȚII TEHNICE

Produs

Storcător prin presare la rece

Model

NS-721CEM, NS-721CBM2, NS-721CBS2

Tensiune de alimentare AC220-240V, 50/60Hz
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Putere

240W

Utilizare maximă

Mai puțin de 30 minute

Greutate

6,9kg

Dimensiune

228 x 208 x 446 (mm)

Producător

NUC Electronics Co., Ltd.

Tip

Compresie viteză redusă

