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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 1 minut de utilizare faceţi o pauză de 1 minut. 
• 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. 
• Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafeţe fierbinţi. 
• Nu băgaţi degetele în aparat. 
• Folosiţi acest aparat doar pentru a stoarce citrice, nu şi pentru alte tipuri de fructe. 
• 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. 
 
INSTRUCŢIUNI DE OPERARE 
 

La prima utilizare curăţaţi capacul, conurile de stoarcere, filtrul, axul rotativ şi tava colectoare de suc, apoi clătiţi cu 
apă caldă. 
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Fig. 2 Fig. 1 

1. Ansamblaţi tava colectoare de suc, axul rotativ, filtrul şi conurile de stoarcere conform desenului de mai sus. 
(Notă: când ansamblaţi axul rotativ, partea mai scurtă se introduce în tava colectoare de suc). 
 
2. Conectaţi aparatul la reţeau electrică, apăsaţi în jos trapa de blocare a orificiului de ieşire a sucului (fig.2) şi 
poziţionaţi paharul sub trapă. 
 
3. Folosiţi conul de stoarcere în funcţie de dimensiunile fructelor. Pentru fructele mici 
folosiţi conul de stoarcere mic, iar pentru fructele mai mari folosiţi ambele conuri de 
stoarcere, conul de stoarcere mare fiind poziţionat peste conul de stoarcere mic. 
Tăiaţi fructele în două părţi egale, poziţionaţi o bucată pe dispozitivul de stoarcere şi 
apăsaţi uşor în jos. În acest moment va începe stoarcerea fructului, sucul extras trece 
prin filtru, acesta va reţine particulele de fructe nedorite din suc, astfel sucul pur al 
fructului va ajunge prin trapă în pahar. 
 

Notă: Motorul se poate învârti în ambele direcţii. Sensul de rotaţie depinde de obiceiul 
dumneavoastră personal, adică aplicaţi un cuplu (rezultat din forţa de împingere şi rotire) 
în sensul acelor de ceasornic, motorul se va învârtii în sensul acelor de ceasornic, dacă aplicaţi un cuplu în sens 
invers, motorul se va învârti invers faţă de acele de ceasornic. 
 
4. Când aţi terminat procedeul de stoarcere ridicaţi mâna (încetarea forţei de împingere în jos) şi motorul se va opri. 
Aparatul este acum în aşteptare. Puteţi să reîncepeţi oricând doriţi, prin apăsarea conului. 
 

Atenţie! Nu folosiţi aparatul în mod continuu mai mult de 1 minut, asiguraţi-vă că ţineţi o pauză de cel puţin un minut 
între două operaţii consecutive de stoarcere.  
 
5. Dacă doriţi să folosiţi sucul mai târziu, pur şi simplu readuceţi trapa de blocare la starea iniţială (în sus) în aşa fel 
să nu permită curgerea sucului prin orificiul de evacuare (fig. 1). În acest caz sucul va fi depozitat în tava de 
colectare. Când vreţi să folosiţi sucul, împingeţi în jos trapa de blocare şi poziţionaţi paharul sub orificiu (fig. 2). 
 

Notă : capacitatea maximă a tavei de colectare este de 150 ml. Aveţi grijă să nu depăşiţi acest nivel. 
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6. Dacă doriţi să depozitaţi sucul în storcător, aşezaţi capacul la locul său. Din motive de igienă şi sănătate nu 
depozitaţi pe perioadă lungă sucul în tava de colectare. 
 
7. După folosire deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică. 
 
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE 
Înainte de a începe operaţia de curăţare, asiguraţi-vă că aparatul este scos din priză.  
Dezansamblaţi filtrul şi conurile de stoarcere, axul rotativ şi tava colectoare de suc. 
Spălati în apă caldă cu un pic de detergent de vase, clătiţi de mai multe ori şi apoi ştergeţi cu o cârpă moale şi 
uscată  (spălaţi subansamblele imediat după utilizare, pentru a evita uscarea fructelor pe ele).  
Curăţaţi exteriorul cu o cârpă uşor umezită şi ştergeţi cu una uscată. Aplicaţi agentul de curăţare folosit direct pe 
cârpă şi nu pe aparat. 
Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi şi nici obiecte ascuţite pentru curăţarea aparatului. 
NU scufundaţi nicioadă aparatul (corpul storcătorului) în lichid ! 
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. 
 
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: 30W 
Nivel zgomot ≤85 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.


