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O VIAŢĂ MAI BUNĂ ! 

 
 
 
 
 

 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Storcător fructe şi legume 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. 
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DESCRIERE PRODUS  
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Felicitări pentru cumpărarea acestui produs SERO. Ca toate produsele SERO, şi acesta a fost conceput pe baza celor 
mai noi cunoştinţe tehnice şi s-au utilizat în fabricaţie cele mai fiabile şi moderne componente electrice/electronice. 
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să acordaţi câteva minute citirii instrucţiunilor de utilizare care 
urmează. 
 

Vă mulţumim !  
 

ATENŢIE ! - MĂSURI DE SIGURANŢĂ 
• Vă rugăm păstraţi instrucţiunile de utilizare, certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare şi ambalajul produsului. 
• Asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului. 
• Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceţi cordonul, ştecherul sau unitatea motor în apă sau în alte lichide. 
• Nu folosiţi aparatul în exterior. 
• Este necesară o atentă supraveghere a aparatului când este folosit în preajama copiilor. 
• Nu folosiţi continuu aparatul. Motorul se poate supraîncălzi. După maximum 2 minute de utilizare faceţi o pauză de 5 minute. 
• Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de SERO poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului. 
• Nu atingeţi părţile în mişcare. Utilizaţi aparatul doar cu mâinile uscate. 
• Înainte de punerea în funcţiune, asiguraţi-vă că corpul superior, sita şi capacul sunt la locul lor. Nu desfaceţi clapetele în 

timpul utilizării aparatului. Atenţie la mânuirea sitei. 
• Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafeţe fierbinţi. 
• Pentru a introduce şi a împinge alimentele, folosiţi numai accesoriul presare livrat cu aparatul. Nu împingeţi alimentele doar cu 

degetele. 
• Nu băgaţi degetele în aparat. 
• Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu folosiţi 

aparatul. Apelaţi la un Service autorizat SERO pentru a verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singur aparatul. 
• Ştecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăţă, se monteză sau se demontează accesoriile. 
• Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi cablul. 
• Aparatul este destinat numai utilizării casnice. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în instrucţiuni.  
• Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu-l utilizaţi sau nu-l lasaţi lîngă suprafeţe fierbinţi. 
• Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 
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ASAMBLARE 
 

Înainte de prima utilizare 
1. Despachetaţi aparatul şi aşezaţi toate componentele pe o suprafaţă plană. 
2. Clătiţi corpul superior, capacul superior, cana pentru suc şi capacul cănii în apă călduţă cu săpun. După 

clătire, lăsaţi să se usuce. 
Niciodată să nu introduceţi unitatea motor în apă. Există riscul electrocutării. 
Atenţie: Mânuiţi sita cu grijă, baza ei este foarte ascuţită. 
3. Modul corect de montare al storcătorului este descris detaliat în rândurile de mai jos. 

 

Înainte de a asambla storcătorul centrifugal, asiguraţi-vă că aparatul este scos din priză şi comutatorul 
viteză este pe poziţia 0 (oprit)  
Storcătorul centrifugal este destinat stoarcerii sucului din legume şi fructe. Sucul va curge în cana pentru 
suc prin orificiul ieşire suc iar pulpa va rămâne în sită. Fructele utilizate trebuie să fie zemoase (ex.: 
portocale, lămâi, mere, etc.) 
 

1. Aşezaţi corpul superior pe unitatea motor, cu săgeata în dreptul semnului “lacăt deschis”  (vezi fig. 1). 
Rotiţi în sens invers acelor de ceasornic, pînă când auziţi un click de fixare (săgeata este în dreptul 
simbolului “lacăt închis” ) – vezi fig. 2 

2. Poziţionaţi sita în centrul corpului superior. Fixarea se va face prin împingerea în jos şi printr-o 
uşoară rotire în sensul acelor de ceas.  Asiguraţi-vă că aţi poziţionat corect sita în lăcaşul său (fig. 3). 

Notă: când montaţi storcătorul, asamblaţi mai întâi corpul superior, după care sita. Când demontaţi storcătorul, 
mai întâi scoateţi sita, după care scoateţi corpul superior de pe unitatea motor. 
3. Aşezaţi capacul superior peste corpul superior şi securizaţi întreg ansamblul prin închiderea clapetelor (vezi 

fig. 4). 
Notă: Asiguraţi-vă că pinul de pe capac intră în orificiul clapetei corpului superior. Aparatul fiind dotat cu un 
sistem de siguranţă, va porni doar când pinul se va fixa corect în orificiile celor două clapete. 
4. Aşezaţi cana pentru suc sub orificiul de ieşire al sucului şi storcătorul este gata de utilizare. Asiguraţi-vă că 

aţi poziţionat corect cana sub orificiul de ieşire al sucului, astfel încât sucul să nu curgă pe lângă. 
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Fig.1 Fig.2 

Fig.4 Fig.5 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 

ApăsaţiApăsaţi 

Atenţie! 
Prin montarea incorectă a sitei 
sau a celorlalte subansamble 
aparatul se poate defecta, iar în 
acest caz garanţia se anulează. 
De aceea montaţi şi demontaţi 
cu mare grijă aparatul. 

Apăsare şi în acelaşi timp 
răsucire în sensul acelor de 
ceasornic.
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INSTRUCŢIUNI DE OPERARE 
 

1. Înainte de a introduce ştecherul în priză verificaţi comutatorul viteză, care trebuie să fie în poziţia 0 (oprit) şi 
clapetele, să fie corect închise. 
De asemenea, cana pentru suc trebuie să fie poziţionată sub orificiul de ieşire al sucului. 
2. Tăiaţi fructele şi/sau legumele în bucăţi mai mici, astfel încât să încapă prin pâlnia de alimentare a capacului 
superior. 
Notă: 

A) Nu se recomandă a se stoarce banane, piersici, caise, etc. deoarece au foarte putin suc. 
B) Nu folosiţi storcătorul pentru a procesa nucă de cocos sau alte asemenea alimente dure, deoarece puteţi 

distruge motorul şi sita. 
C) Cojile şi sâmburii portocalelor, lămâilor, pepenilor, ananasului, etc. trebuiesc tăiate/scoase înainte de a le 

introduce în storcător. 
3. Rotiţi comutatorul viteză pe poziţia 1 sau 2. Poziţia 1 reprezintă viteza minimă şi poziţia 2 viteza maximă. Rotiţi 
comutatorul pe poziţia M (puls) pentru a controla mai bine viteza în cazul unor alimente delicate. 
4. Introduceţi fructele preparate în pâlnia de alimentare a capacului superior şi apăsaţi-le încet înspre sită cu ajutorul 
accesoriului pentru presare. 
Atenţie: Nu introduceţi degetele sau alte obiecte în storcător, în timpul utilizării acestuia. Dacă alimentele s-au 
adunat la intrarea pâlniei de alimentare, folosiţi accesoriul pentru presare sau o altă bucată de fruct sau legumă 
pentru a le împinge în sită. Dacă această metodă nu funcţionează, opriţi storcătorul, scoateţi-l din priză, demontaţi 
aparatul şi îndepărtaţi alimentele care-i blochează funcţionarea. 
5. Când cana s-a umplut cu suc sau nu mai aveţi alimente de procesat, rotiţi comutatorul viteză pe poziţia 0 (oprit) şi 
goliţi cana de suc. Nu folosiţi continuu aparatul. Motorul se poate supraîncălzi. După maximum 2 minute de utilizare 
faceţi o pauză de 5 minute. 
Notă: Nu introduceţi prea multe alimente deodată. Când cana s-a umplut cu suc până la nivelul maxim, opriţi 
aparatul şi goliţi sita de reziduri (pulpă de fruct, etc.).    
6. Când aţi terminat de extras suc, rotiţi comutatorul viteză pe poziţia 0 (oprit) şi scoateţi aparatul din priză 
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 CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE 
 

Înainte de a curăţa aparatul, asiguraţi-vă că acesta nu este în priză şi comutatorul viteză este pe poziţia 0. 
Deschideţi clapele şi scoateţi capacul superior şi sita. Curăţaţi sub jet de apă accesoriul pentru presare, sita, corpul 
superior şi cana pentru suc. Pentru sită puteţi folosi o perie mică pentru a o curăţa mai uşor. 
Curăţaţi unitatea motor cu o cârpă umedă; îndepărtaţi petele cu o soluţie de săpun sau folosind un detergent 
neabraziv. Ştergeţi cu o cârpă moale şi uscată. NU scufundaţi nicioadă aparatul în lichid ! 
Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi.  
Nici o altă întreţinere, în afara celor menţionate, nu este necesară. Dacă trebuie schimbat cordonul de alimentare 
sau sunt necesare reparaţii, contactaţi un centru Service autorizat SERO. 
 
POFTĂ BUNĂ ! 
 
GARANŢIE 
Perioada de garanţie este de 2 ani de la data cumpărării. Condiţiile valabilităţii garanţiei sunt menţionate în 
certificatul de garanţie al produsului. 
 
INFORMAŢII TEHNICE: 
Tensiune: 230V c.a., 50 Hz 
Putere nominală: 400W 
Nivel zgomot ≤90 dB(A)  
 

Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător 
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul 
menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor 
naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora 
sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie.


