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Garanția aparatului

Storcător lent cu presare la rece
1. Citiți atenționările speciale și respectați întocmai instrucțiunile din acest manual.
2. Nu folosiți aparatul în țări unde sursa de tensiune sau modelul prizei diferă de
cele din România.
3. Imaginile sunt cu titlul de prezentare. Acest manual nu cuprinde toate situațiile
posibile, pentru detalii referitoare la situații/operațiuni care nu sunt prezentate în
acest manual contactați Hurom România.
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01 Măsuri de siguranță
Stimaţi utilizatori, vă rugăm citiţi cu grijă aceste
atenţionări înainte de a începe să folosiţi storcătorul
dumneavoastră Hurom.
Atenţie! Utilizarea necorespunzătoare a acestui aparat
poate produce vătămări corporale serioase sau poate duce la
defectarea aparatului!
Nu introduceţi și nu scoateţi aparatul din priză dacă aveţi mâinile
ude!

Nu utilizaţi alte surse de alimentare decât cele de 230 V - 240 V!
Există pericolul de electrocutare, de incendiu sau ca aparatul să nu
funcţioneze corespunzător! Tensiunea necorespunzătoare aplicată
motorului scurtează durata de viaţă a acestuia!

Introduceţi corect ștecărul în priză și împingeți-l cu putere! În caz
contrar, există riscul de scurtcircuit sau incendiu!

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trimiteţi aparatul
în service. Nu încercaţi să îl schimbaţi dumneavoastră. Există riscul
de electrocutare sau incendiu!

Nu încercaţi să interveniţi fizic în cazul în care apar defecţiuni. Riscaţi
să deterioraţi ireparabil echipamentul şi/sau să vă provocaţi leziuni
serioase!

Nu folosiţi aparatul atunci când sub acesta există apă. Nu stropiţi
aparatul cu apă atunci când acesta funcţionează!

Nu utilizați aparatul atunci când cordonul sau ștecărul prizei prezintă
defecțiuni! Trimiteți aparatul în service.

Utilizarea în siguranță presupune existența împământării. Nu folosiți
ca suport pentru împământare țevi de gaz sau de apă. Acest lucru
poate cauza explozii sau scurtcircuite!
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Nu încercaţi să demontaţi bolul aparatului atunci când acesta
funcţionează, nu introduceţi părţi ale corpului, obiecte metalice sau
din plastic în gura de alimentare. Există riscul să vă provocaţi leziuni,
să vă accidentaţi sau să deterioraţi aparatul.
Acest aparat nu este proiectat pentru a fi operat de persoane
cu discernământ redus sau cu alte probleme de sănătate care
afectează capacitatea de gândire sau cea motorie, de copii
sau de persoane cu experienţă redusă în utilizarea acestui tip
de aparat, decât dacă aceştia sunt supravegheaţi sau dacă
sunt instruiţi cu privire la modul în care funcţionează aparatul.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, aparatul nu este o jucărie!

Nu utilizaţi aparatul în cazul în care capacul nu este fixat
corespunzător! Există riscul de accident sau deteriorare a aparatului!

Dacă sesizaţi miros de gaze, nu introduceţi aparatul în priză,
deschideţi imediat toate geamurile! Există riscul unei explozii sau al
unui incendiu.

Nu introduceţi degetele, obiecte din metal sau plastic în orificiul
distribuitorului de suc! Există riscul de vătămare corporală sau
deteriorare a aparatului.
Dacă sesizaţi că storcătorul s-a blocat, apăsaţi butonul cu funcție
inversă (Reverse/Rev), țineți continuu timp de 3-5 secunde. Apoi,
după ce operaţiunea s-a încheiat apăsaţi din nou butonul de pornire
(On). Dacă problemele persistă, contactați furnizorul sau service-ul
autorizat.
Țineți cont de faptul că aparatul cântărește în jur de 6 kg. În timpul
funcţionării aparatului, nu încercaţi să îl mutaţi, să demontaţi bolul,
nu încercaţi să răsuciţi sau să montaţi piese. Înainte să efectuați
aceste operațiuni, opriți aparatul.
Nu introduceți în aparat semințe (susan, in, mac etc.), cafea, scoarţă
de copac, vâsc, nucă de cocos, boabe de porumb, grâu etc. Aparatul
se va bloca și va fi greu de desfăcut. Mai mult, există posibilitatea ca
unele piese să se deterioreze.
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În timpul funcționării, aveți grijă la fulare, mâneci, cravate sau alte
obiecte care pot fi absorbite în gura de alimentare! Există riscul
producerii de accidente.

Puneți întotdeauna aparatul pe o suprafață plană și solidă.

Nu folosiți aparatul continuu pentru mai mult de 30 de minute! Există
riscul defectării motorului din cauza supraîncălzirii. Lăsați motorul să
se răcească timp de 5 minute și apoi continuați operațiunea!

Împingeți ingredientele prin gura de alimentare folosind doar
presorul inclus în pachet! Utilizarea altor instrumente (linguri,
furculițe etc.) poate deteriora axul melcat sau alte componente.

Nu supuneți aparatul la șocuri puternice. Poate cauza deteriorarea iremediabilă a aparatului.

Dacă din aparat ies mirosuri neplăcute sau fum sau dacă acesta
se încălzește excesiv, opriți imediat aparatul și contactați unitatea
service. Utilizarea unui aparat nou poate determina uneori apariția
unui miros neplăcut pentru o perioadă scurtă de timp. Acesta dispare
după câteva utilizări.

După utilizare scoateți întotdeauna aparatul din priză!

Nu spălați bolul cu apă la temperaturi mai mari de 60° C, nu spălați
piesele în mașina de spălat vase, nu uscați în cuptor sau în cuptorul
cu microunde! Există riscul deteriorării sau deformării pieselor.
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02 Recomandări speciale
În lista de mai jos, găsiți un scurt ghid care vă oferă informații referitoare la
ingredientele care pot fi procesate cu storcătorul dumneavoastră și cum trebuie
acestea pregătite pentru procesare. De asemenea, vă sunt oferite informații
importante legate de utilizarea aparatului.
Ingredientele din lista de mai jos pot fi procesate cu ajutorul storcătorului Hurom H-100,
însă e nevoie să acordați atenție suplimentară pregătirii acestora pentru procesare.
În cazul în care procesați fructe/legume cu coajă tare sau sâmburi tari, lemnoși, duri, pe care nici
dumneavoastră nu i-ați sparge în dinți (vișine, cireșe, piersici, caise, prune, avocado etc.) va fi nevoie să
extrageți sâmburele din interiorul fructului/legumei. În caz contrar, pot apărea defecțiuni ale aparatului.
Legumele cu textură fibroasă (rădăcină de pătrunjel, țelina) trebuie tăiate în bucăți mai mici (3-4 cm) înainte
de a fi introduse în gura de alimentare.
În cazul în care doriți să obțineți suc din legume cu structură dură/fibroasă (ghimbir, usturoi) vă recomandăm
să le tăiați în bucăți mai mici și să respectați un ritm mai lent de procesare al storcătorului fără a îl alimenta
prea repede.
Dacă procesați o cantitate mare de ingrediente, vă recomandăm ca după fiecare kilogram de alimente
procesat să dezasamblați și să curătați sita utilizată. După curățare, puteți continua procesarea.
Procesarea ingredientelor din lista de mai jos este interzisă. În cazul în care se introduc
aceste alimente aparatul poate suferi defecțiuni.
Este interzisă intorducerea în aparat a cafelei, scoarței de copac, piperului sau a altor condimente, a cărnii,
a fructelor confiate sau a fructelor deshidratate.
Nu procesați ingrediente fierte (cartofi, cartofi dulci, dovleac, castane), carne sau fructe de mare.
Nu introduceți în aparat fructe conservate în zahăr, miere sau alcool.
Nu încercați să procesați ingrediente care nu produc suc (linte, aloe etc).
Este interzisă folosirea aparatului în alte scopuri decât cel pentru care a fost proiectat. Aparatul este destinat
pentru stoarcerea fructelor/legumelor/frunzelor. Nu poate fi folosit pe post de râșniță, mixer sau blender.
Se interzice introducerea în aparat a cuburilor de gheață.
Atunci când folosiți storcătorul dumneavoastră H-100 țineți cont de următoarele informații
și recomandări:
Calitatea sucului pe care îl veți obține este influențată de calitatea ingredientelor pe care le folosiți. În cazul
în care folosiți ingrediente care au fost depozitate pentru o perioadă mai lungă și sunt deshidratate, veți
obține o cantitate foarte mică de suc din acestea.
Vă recomandăm să consumați sucurile imediat după ce le stoarceți pentru a preveni oxidarea și pentru
a păstra integre componentele fitonutrienților din suc. De asemenea, vă recomandăm să consumați cu
moderație sucurile din fructe, combinându-le cu sucuri obținute din legume și din ierburi.
Nu stoarceți din nou resturile care au ieșit prin gura de evacuare a resturilor.
Nu porniți aparatul atunci când bolul este gol.
Nu introduceți prea multe ingrediente deodată. Respectați ritmul de procesare al storcătorului, fără a îl
alimenta prea repede.
Țineți cont de faptul că bolul de procesare are o capacitate de 350 ml. După ce ați extras această cantitate
de suc, va fi nevoie să deschideți dopul de evacuare a sucului. De asemenea, atunci când procesați cantități
mari de ingrediente, este nevoie să deschideți frecvent și dopul gurii de evacuare a resturilor. În caz contrar,
presiunea mare din interiorul bolului de procesare poate face imposibilă deschiderea acestui dop sau poate
duce la defectarea aparatului.
Folosiți doar sita pentru înghețată atunci când procesați fructe congelate. Nu folosiți storcătorul pentru
zdrobirea de gheață.
Spălați bolul imediat după utilizare pentru a nu permite bucăților de pulpă să se usuce și să se lipească de
acesta.
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03 Părți componente
Gură de alimentare
1. Gură de alimentare superioară
2. Gură de alimentare laterală
3. Simbol de ghidare pentru
asamblarea gurii de alimentare
( )

Ax melcat
1. Pinion central ax melcat
2. Garnitură ax melcat

Site interior
1. Sită interioară
2. Orificiu de fixare sită interioară
3. Sită pentru înghețată
4. Element de fixare sită înghețată

Site exterior

1. Sită fină (neagră)
2. Aripi fixare sită fină
3. Sită grosieră (portocalie)
4. Aripi fixare sită grosieră

Bol procesare
1. Clapetă blocare evacuare resturi
2. Garnitură clapetă evacuare
resturi
3. Gură de evacuare resturi/
înghețată
4. Fantă de fixare sită
5. Zonă ghidaj asamblare (
)
6. Garnitură bol procesare
7. Gură de evacuare suc
8. Clapetă blocare evacuare suc
9. Garnitură dop blocare evacuare
suc
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Baza aparatului
1. Ax motor
2. Buton pornire/oprire/reverse

Recipiente
1. Recipient colectare suc
2. Recipient colectare resturi

Accesorii
1. Perie curățare
2. Presor
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04 Detalii privind părțile componente
/Gură de alimentare

1. Gură de alimentare superioară: utilizați această gură de alimentare pentru a introduce
legume subțiri și lungi (morcovi, țelină etc).
2. Gură de alimentare laterală: utilizați această gură de alimentare pentru a introduce fructe
și legume tăiate în bucăți sau fructe și legume de dimensiuni mici (roșii cherry, struguri etc).
3. Simbol de ghidare pentru asamblarea gurii de alimentare (
): acest marcaj vă ajută
să atașați corect ansamblul gurii de alimentare la bolul de procesare al aparatului. Toate
componentele trebuie fixate corect pentru ca aparatul să funcționeze în mod corespunzător.

/Bol procesare
(închis)

(deschis)

1. Clapetă de blocare evacuare suc/garnitură dop blocare evacuare suc: în cazul în care doriți
ca aparatul să mixeze sucul rezultat din ingredientele introduse în aparat, închideți dopul care
blochează gura de evacuare a sucului. Garnitura dopului este poziționată pe partea interioară
a clapetei de blocare a evacuării sucului.
2. Dop clapetă: cu ajutorul acestui element controlați clapeta de evacuare a resturilor și a
înghețatei. Închideți clapeta de evacuare atunci când realizați sucuri, dar asigurați-vă că este
în poziția ”deschis” atunci când realizați înghețată.
Deschiderea și închiderea clapetei de evacuare a resturilor
Deschidere clapetă: împingeți ușor maneta clapetei în sus, spre exterior și ridicați-o complet.
Închidere clapetă: coborâți clapeta de evacuare prin împingerea acesteia în jos.

3. Gură de evacuare resturi/înghețată: deschideți clapeta de evacuare dacă realizați înghețată.
4. Ghid asamblare: aliniați simbolul de pe gura de alimentare cu simbolul de pe bolul de
procesare al aparatului.
5. Element de fixare sită: canelurile bolului vă ajută să fixați aripile sitelor.
6. Fantă bază bol: acest orificiu vă ajută să fixați baza sitelor aparatului.
7. Bol procesare: asigurați-vă că bolul este asamblat corect. În caz contrar, sucul se poate
scurge pe baza motor a aparatului.
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/Sita fină
Aripi fixare sită
fină:
acestea sunt folosite pentru
a plasa sita în canelurile
bolului de procesare.

Sita fină (neagră) se folosește pentru a obține sucuri din fructe, legume și fructe. În cazul
în care doriți ca sucul dumneavoastră să conțină o cantitate mai mică de pulpă și să aibă o
consistență mai lichidă, este nevoie ca de fiecare dată să utilizați sita cu găuri mici, de culoare
neagră. Veți recunoaște această sită și după inscripția ”J” din partea superioară a acesteia (”J”
de la ”juice” care înseamnă ”suc” în limba engleză).
Puteți obține suc din diferite fructe sau legume, cum ar fi: mere, pere, broccoli etc. Pentru
procesarea unora dintre ingrediente este nevoie să acordați atenție sporită. Găsiți aceste
ingrediente, precum și modul de pregătire al acestora, în lista de mai jos.

/Sita grosieră
Aripi fixare sită grosieră:
acestea sunt folosite pentru
a plasa sita în canelurile
bolului de procesare.

Sita grosieră (portocalie) se folosește în cazul în care doriți să obțineți piureuri, în cazul în care
faceți smoothie-uri sau shake-uri. Folosiți această sită pentru fructele moi sau fructele care
conțin multă pulpă. Veți recunoaște această sită și după inscripția ”S” din partea superioară
a acesteia (”S” de la ”Smoothie”). Pentru procesarea unora dintre ingrediente este nevoie să
acordați atenție sporită. Găsiți aceste ingrediente, precum și modul de pregătire al acestora,
în lista de mai jos.
Vă oferim câteva recomandări cu privire la modul de procesare al ingredientelor. În linii mari,
trebuie să selectați combinația sită interioară + sită fină atunci când vă doriți un suc mai lichid
și combinația sită interioară + sită grosieră atunci când vă doriți un suc mai dens (cu mai multă
pulpă). Totuși, există fructe din care nu veți putea obține suc, decât combinându-le cu alte
fructe/legume (căpșuni, caise, banane etc).
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Rădăcinoase

Nuci sau
semințe

Cartofi
dulci,
ghimbir,
morcovi,
cartofi,
usturoi etc.

Ingredientele se vor spăla, se vor curăța de coajă, se vor
îndepărta eventualele zone putrezite/mucegăite și se vor tăia
în bucăți suficient de mici (3-4 cm) pentru a putea fi introduse
în gura de alimentare. Se vor introduce lent, respectând ritmul
de procesare al aparatului. Când extrageți o cantitate mare de
suc, curățați sita aparatului după fiecare kilogram de ingrediente
procesat.

Procesați migddale sau alte tipuri de nuci numai în combinație cu
alte tipuri de fructe sau legume. Introduceți mai întâi amestecul
Migdale,
de fructe sau legume și apoi adaugați treptat nucile. Atunci când
nuci, fasole
doriți să procesați fasole, țineți cont că aceasta trebuie lăsată la
etc.
înmuiat cu o zi înainte. Pentru a obține suc din fasole, folosiți o
proporție de 1:1 apă și fasole.

Iarbă
de grâu,
Legume cu chives, kale,
frunze/tulpină pătrunjel,
țelină,
varză,
spanac etc.

Tăiați ingredientele în bucăți de 3-4 cm. Atunci când procesați
frunze sau iarbă de grâu, este necesar ca periodic să
evacuați manual resturile înainte să continuați introducerea
ingredientelor. Dacă resturile nu încep să fie evacuate după
această operațiune, este nevoie să desfaceți aparatul și să îl
curățați. Atunci când extrageți suc din frunze, vă recomandăm
să procesați frunzele împreună cu alte fructe sau legume.

Fructe cu
coajă groasă

Rodie,
pepene,
fructul
dragonului
etc.

Curățați ingredientele care au coajă tare și tăiați-le în bucăți
suficient de mici pentru a putea fi introduse în gura de alimentare.
Îndepărtați doar acei sâmburi pe care nici dumneavoastră nu
i-ați sparge în dinți.

Fructe cu
sâmburi tari

Kaki, caise,
prune,
piersici,
cireșe etc.

Fructele cu sâmburi tari trebuie curățate de sâmburi. Nu
introduceți în aparat sâmburi pe care nu îi puteți sparge în dinți.
Folosiți doar pulpa fructelor. Tăiați fructele în bucăți suficient de
mici pentru a putea fi introduse în gura de alimentare.

Fructe cu
sâmburi

Struguri

În cazul strugurilor, se proceseaza doar boabele nu și ciorchinele
și codițele.

Citrice

Îndepărtați coaja dură a ingredientelor, folosiți doar pulpa
Grapefruit,
acestora. Tăiați fructele în bucăți suficient de mici pentru a putea
portocale,
fi introduse în gura de alimentare. Citricele se introduc în aparat
lămâi etc.
cu tot cu sâmburi.
Ingredientele se vor spăla și se vor tăia în bucăți suficient de mici
Fructe de
(3-4 cm) pentru a putea fi introduse în gura de alimentare. Coaja
pădure,
tare a fructelor va fi îndepărtată înainte de procesare. În cazul
roșii, ananas
în care realizați suc din ingrediente care au codițe, acestea vor
etc.
fi scoase înainte.

Fructe și
legume moi

Căpșuni, Îndepărtați coaja ingredientelor și codița, acolo unde este cazul.
kiwi, mango Mixați ingredientele foarte moi cu fructe sau legume rădăcinoase
(morcovi, măr etc.) .
etc.
Banane
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Nu procesați doar banane. Mixați o bucată mică de banană
împreună cu alte tipuri de fructe și legume. Coaja bananelor
trebuie îndepărtată înainte de procesare. Tăiați bananele în
bucăți de 3-4 cm.

/Sita pentru înghețată

Element de ghidaj sită
înghețată: acesta este
folosit pentru a plasa sita
în canelurile bolului de
procesare.
Sita pentru înghețată se folosește atunci când procesați fructe congelate. Această sită nu
poate fi folosită pentru fructe care nu sunt congelate. Astfel, în cazul în care doriți să procesați
fructe înghețate folosiți doar sita pentru înghețată și șerbeturi. Nu folosiți sita fină sau cea
grosieră pentru fructe înghețate. În cazul în care veți folosi o altă sită decât cea special
destinată acestui scop, sita se va rupe, iar costul înlocuirii acesteia nu poate fi suportat în
garanție.
Fructele congelate trebuie tăiate în cubulețe de aproximativ 2 cm și introduse lent în aparat.
Nu pot fi procesate fructe cu sâmburi tari, lemnoși, duri, care au fost congelate în prealabil,
decât în condițiile în care sâmburii au fost îndepărtați înainte de congelare. Aparatul se va
opri în cazul în care puneți dintr-o dată o cantitate prea mare de fructe sau în cazul în care
doriți să procesați o bucată de fruct prea mare.
Pentru procesarea unora dintre ingrediente este nevoie să acordați atenție sporită. Găsiți
aceste ingrediente, precum și modul de pregătire al acestora, în lista de mai jos. Țineți cont
că trebuie să adăugați cantități mici de fructe și să respectați ritmul lent de procesare al
aparatului.
Fructe cu
coajă groasă

Pepene
Curățați ingredientele care au coajă tare și tăiați-le în bucăți
roșu,
suficient de mici pentru a putea fi introduse în gura de
pepene
alimentare. Congelați-le înainte să le procesați.
galben etc.

Fructe cu
sâmburi

Folosiți doar fructe fără sâmburi (inclusiv struguri). Fructele
Mango,
piersici, cu sâmburi tari trebuie curățate de sâmburi. Nu introduceți în
struguri etc. aparat sâmburi pe care nu îi puteți sparge în dinți. Congelați
fructele înainte de procesare.

Fructe și
legume moi

Banane,
căpșuni,
kiwi, roșii,
etc.

Îndepărtați coaja fructelor, acolo unde este cazul, și tăiați-le
în bucăți de 3-4 cm. Trebuie îndepărtată codița fructelor sau a
legumelor, acolo unde este cazul. Congelați fructele și legumele
înainte de procesare.

/Butonul de pornire/oprire
Rotiți butonul la stânga sau la dreapta pentru a porni sau opri aparatul
sau pentru a folosi funcția ”Reverse”.
ON - Buton de Start/Pornire
o - În această poziție a butonului, aparatul este Oprit.
REV - Buton cu funcție de rotație inversă.
Folosiți acest buton în cazul în care aparatul se oprește brusc în timpul
procesării. Oprirea bruscă se poate datora
faptului că ați introdus o cantitate prea
mare de ingrediente sau ați ignorat ritmul
lent necesar alimentării aparatului. Pentru
acționarea butonului, țineți apăsat pentru
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05 Mod de asamblare
Asamblarea site fine și a sitei
grosiere
Gură de alimentare

Asamblarea sitei pentru
înghețată
Gură de alimentare

Simbol de ghidare pentru
asamblarea gurii de
alimentare
Ax melcat

Simbol de ghidare pentru
asamblarea gurii de
alimentare
Ax melcat

Garnitură ax melcat
Sită interior
Garnitură ax melcat

Element de fixare
Sită înghețată

Sită exterior
Aripi de fixare
Aripi de fixare
Bol de procesare
Zonă ghidaj de asamblare
Bol de procesare
Fantă de fixare sită
Zonă ghidaj de asamblare
Clapetă blocare resturi
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Clapetă blocare resturi

Asamblarea site fine și a sitei grosiere
Sită interioară

Aripă fixare

Ax melcat

Bol procesare

Fixați aripile sitei exterioare
(4) în fanta bolului (3).

Inserați sita interioară în
cea exterioară. Asigurațivă că aripile sitei (4) sunt
introduse în orificul de
fixare (5).

Plasați axul melcat (6) în
bol până când acesta a
ajuns la capătul cursei
sale și s-a așezat perfect.
Dop clapetă

Gură de alimentare

Gură de alimentare

Plasați gura de alimentare
pe bol. Potriviți simbolul
de pe gura de alimentare
(7) cu cel de pe bol .

Rotiți gura de alimentare
în sensul acelor de
ceasornic
până
la
simbolul
aflat pe bol.

Asigurați-vă că dopul
clapetei de evacuare a
resturilor (1) este blocat.

Asamblarea site pentru înghețată

Sită înghețată

Ax melcat

Bol procesare

Plasați sita pentru înghețată în bolul aparatului. Rotiți în
stânga și în dreapta până când elementul de fixare se
potrivește în fanta de pe fundul bolului de procesare.
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Plasați axul melcat (4) în
bol până când acesta a
ajuns la capătul cursei
sale și s-a așezat perfect.

Dop clapetă

Gură de alimentare

Gură de alimentare

Plasați gura de alimentare
pe bol. Potriviți simbolul
de pe gura de alimentare
(5) cu cel de pe bol (2) .

Rotiți gura de alimentare
în sensul acelor de
ceasornic
până
la
simbolul aflat pe bol.

Deschideți dopul clapetei
de evacuare a înghețatei
(1).

Atașarea bolului de procesare pe baza motor

Fixați bolul de procesare pe
baza motorului.

Plasați recipientul pentru colectarea sucului (1) și
recipientul pentru colectarea resturilor (2) atunci
când doriți să obțineți sucuri sau smoothie-uri.
Plasați recipientul pentru colectarea înghețatei
(2) la baza gurii de evacuare atunci când doriți să
obțineți înghețată.

După asamblare verificați întotdeauna următoarele aspecte:
Dacă ați montat sita corespunzătoare.
Dacă ansamblul gurii de alimentare
este montat corect.
Dacă dopul de evacuare suc este închis.
Dacă axul melcat este montat corect.
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Dacă înghețata este evacuată prin gura
de evacuare a resturilor.
Atunci când faceți sucuri, dopul clapetei
de evacuare trebuie să fie închis.
Atunci când faceți înghețată, dopul
clapetei de evacuare trebuie să fie
deschis.

Folosirea butonului de pornire/oprire
1. Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic, în poziția ”ON”, pentru a porni aparatul. Plasați
butonul în poziția neutră, pe simbolul ”o”, pentru a îl opri. Rotiți butonul în sensul invers acelor
de ceasornic, în poziția ”REV”, pentru a utiliza funcția Reverse.
2. Din motive ce țin de siguranță, aparatul nu este proiectat să se oprească dintr-o dată atunci
poziționați butonul pe ”o”.
3. Butonul ”REV” funcționează doar dacă îl țineți apăsat.

Aparatul se oprește în timpul funcționării
Storcătorul se poate bloca în timpul procesării în cazul în care nu ați respectat ritmul lent de
procesare al acestuia sau dacă ați pus prea multe ingrediente în gura de alimentare.
În acest caz, urmați pașii de mai jos. Dacă aceștia nu au fost de ajutor și aparatul nu repornește,
vă rugăm să contactați service-ulautorizat Hurom România, ale cărui detalii de contact le găsiți
pe coperta acestui manual.

Rotiți butonul de pornire/oprire în sensul invers acelor de ceasornic, în poziția ”REV”, țineți
butonul în această poziție pentru aproximativ 3-5 secunde. Repetați operațiunea de 2-3
ori.
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După ce ați efectuat operațiunea descrisă mai sus, puteți continua procesarea rotind
butonul de pornire/oprire în sensul acelor de ceasornic pentru a reporni aparatul (în
poziția ”ON”). Aparatul va procesa în continuare ingredientele introduse. Țineți cont de
faptul că înainte de a comanda aparatului să continue procesarea, axul melcat trebuie să
fie oprit complet din rotația inversă.

06 Instrucțiuni de utilizare
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Suc/Smoothie: Plasați clapeta de control a evacuării resturilor pe poziția închis
(”CLOSE”). Resturile vor fi evacuate chiar și atunci când clapeta de evacuare este în
această poziție. Cantitatea resturilor evacuate depinde de calitatea ingredientelor
folosite.
Înghețată: Asigurați-vă că clapeta de control a evacuării resturilor/înghețatei este
deschisă.
Porniți aparatul prin rotirea butonului de pornire/oprire în direcția acelor de
ceasornic.
1. Veți auzi sunetul ”click” în momentul în care ansamblul de procesare se va conecta și se
va fixa la unitatea motor.
2. Pentru siguranța dumneavoastră și a aparatului, nu porniți aparatul fără ca acesta să
aibă ansamblul de procesare pe baza motor.
Introduceți ingredientele în aparat prin gura de alimentare. Vă rugăm să
respectați ritmul de procesare al aparatului.
În cazul în care este nevoie, împingeți ingredientele în bolul de procesare cu
ajutorul presorului furnizat în pachetul aparatului.
1. Nu utilizați degetele sau alte obiecte (linguri, furculițe etc) pentru a împinge ingredientele
blocate în gura de alimentare. În caz contrar, vă puteți accidenta sau puteți defecta aparatul.
2. În cazul în care aparatul se oprește brusc, folosiți funcția care inversează rotația ”REV”.
Când sucul începe să umple bolul de procesare deschideți clapeta de evacuare a
sucului.
1.Bolul de procesare poate fi umplut foarte repede în cazul în care folosiți ingrediente
suculente, zemoase. Asigurați-vă că clapeta de evacuare este deschisă la timp. În caz
contrar, sucul se va scurge pe baza motor a aparatului.
2. Unele ingrediente produc multă spumă și bule. Atunci când procesați acest tip de
ingrediente (măr, spanac, varză etc.), lăsați clapeta de evacuare a sucului deschisă.
După ce ați introdus ultimul ingredient, lăsați aparatul să mai funcționeze pentru
aproximativ 1 minut. După ce ați golit tot sucul în bolul de colectare, plasați
clapeta de evacuare a resturilor pe poziția deschis (”OPEN). Astfel, vor fi evacuate resturile,
iar gura de alimentare se va deschide mai ușor.
1. Respectați ritmul lent de procesare al ingredientelor pe care storcătorul îl are. Pentru a
extrace sucul din ultimele ingrediente adăugate, storcătorul are nevoie de mai mult timp.
2. Deschideți clapeta de evacuare a resturilor, așa încât mare parte din acestea să fie
eliminate automat și să ușurați procesul de curățare al aparatului.
După ce sucul/înghețata și resturile au ajuns în recipientele de colectare
dedicate fiecărei categorii, puteți opri storcătorul. Rotiți butonul de pornire/
oprire in sensul invers acelor de ceasornic până în poziția neutră ”o”.
1. Din motive ce țin de siguranța motorului, aparatul nu se va opri brusc, ci va dura 3-4
secunde să se oprească complet.
În cazul în care rămâne suc/înghețată în bol, puteți colecta sucul/înghețata prin
înclinarea alternativă a bolului în stânga și în dreapta.
1. Este posibil ca în cazul sucurilor care au o consistență groasă (spre exemplu sucul de
roșii) să rămână o cantitate mică de suc în bolul de procesare chiar și după ce efectuați
operațiunea descrisă mai sus.
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07 Curățarea aparatului

* Din motive ce țin de siguranța motorului,
aparatul nu se va opri brusc, ci va dura
3-4 secunde până când motorul se va opri
complet.
Asigurați-vă că motorul este oprit și că
ați scos aparatul din priză. Îndepărtați
bolul de procesare de pe baza motor.
Demontați piesele în ordinea indicată în
acest manual de utilizare.
Spălați individual fiecare piesă din
ansamblul bolului de procesare, insistând
asupra zonelor în care s-au depus
reziduuri. Folosiți peria inclusă în pachet.
Pentru a spăla bolul de procesare,
deschideți clapetele de blocare a evacuării
sucului și pe cea de evacuare a resturilor.
Ștergeți petele de pe baza aparatului cu
o lavetă umedă, apoi cu una uscată. Nu
scufundați baza în apă, nu o clătiți sub
robinet.
De
fiecare
dată
când
curățați
componentele, nu uitați să detașați
garniturile (garnitura axului melcat, a
dopului care blochează gura de evacuare
a sucului, a clapetei de blocare a evacuării
resturilor și a bolului de procesare) și să le
curățați și pe acestea.
Vă
recomandăm
ca
periodic
să
dezasamblați storcătorul și să îl lăsați în
apă călduță în care ați adăugat în prealabil
bicarbonat de sodiu sau produse naturale
pentru curățat vase (ex: gama produselor
Attitude) timp de 30 de minute. Clătiți apoi
foarte bine piesele și lăsați-le să se usuce.
* Vă recomandăm să curățați imediat după folosire baza motor a aparatului. Faceți acest
lucru folosind o cârpă moale, înmuiată în apă călduță. În caz contrar, resturile de pulpă care au
ajuns pe baza aparatului se vor lipi de aceasta, iar îndepărtarea lor va fi dificilă.
Atenție! Nu folosiți bureți abrazivi sau substanțe corozive pentru curățarea aparatului!
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Curățarea componentelor din silicon
Garniturile reprezintă componente consumabile și este recomandată înlocuirea
acestora la fiecare 12 luni. Înlocuirea garniturilor nu este acoperită de garanția
produsului.

Garnitura axului melcat

Rotiți garnitura și trageți în
sus pentru a o îndepărta.

După spălare, asamblați
garnitura pe axul melcat
așa încât partea subțire a
acesteia să fie orientată
spre exterior.

Așezați garnitura pe toată
baza axului și împingeți-o
până când se fixează.

După spălare, introduceți
mai întâi o parte a
garniturii.

Introduceți și cealaltă
parte în orificiul destinat.

După
spălare,
fixați
garnitura într-o parte.

Fixați și pe cealaltă parte
și apăsați-o.

Garnitura dopului gurii de evacuare a resturilor

Detașați garnitura de pe
suportul de plastic.

Garnitura dopului gurii de evacuare a sucului

Detașați garnitura de pe
suportul de plastic.

Garnitura de etanșeizare a bolului
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Detașați garnitura trăgând
de o parte a acesteia.

După spălare, fixați-o în
orificiul destinat acesteia.

Asigurați-vă că este fixată
toate suprafața garniturii.

08 Depanarea aparatului
Înainte de a contacta service-ul, în condițiile în care aparatul
dumneavoastră nu mai funcționează, luați în considerare
următoarele aspecte:
1. Sunetul de ”click” de la pornirea storcătorului este normal. Acest
sunet este produs în momentul în care axul melcat este fixat pe baza
motor.
2. Este normal să auziți un zgomot slab în timpul funcționării aparatului. Acesta se datorează
mișcării axului melcat pe garnitura bolului de procesare.
3. Din motive ce țin de siguranța utilizatorului și a apartului, storcătorul nu pornește decât
atunci când toate componentele sunt corect asamblate. Asigurați-vă că ați urmat întocmai
pașii prezentați în acest manulal de utilizare.
4. Verificați ca gura de alimentare să fie înfiletată complet și săgeata vizibilă pe gura de
alimentare să fie aliniată cu simbolul vizibil pe baza motor a aparatlui. În caz contrar,
aparatul nu va porni.
5. Nu utilizați alte obiecte decât presorul inclus în pachet pentru a împinge ingredientele
în cazul în care acestea se blochează în gura de alimentare. Utilizarea altor obiecte poate
cauza deteriorarea sau defectarea unor componente ale aparatului.
6. În cazul în care observați urme de lichid pe bază țineți cont de faptul că această situaţie
se poate datora alimentării prea rapide a aparatului, în cazul în care viteza de introducere a
ingredientelor este prea mare și/sau utilizați presorul frecvent pentru a grăbi introducerea
ingredientelor, resturile pot forța deplasarea garniturii care blochează gura de evacuare a
resturilor iar prin acea zonă poate curge lichid pe bază. Lichidul poate ajunge pe bază și în
condițiile în care ați îndepărtat garniturile din silicon pentru a le spăla/igieniza și ați omis
montarea lor înainte de a începe procesarea. Asigurați-vă că toate garniturile din silicon
sunt la locul lor.
7. Se observă anumite imperfecțiuni pe piese cum este axul melcat sau pe site. Acest fapt
se datorează tehnologiei de producție a acestor piese, materialul din care sunt fabricate
se numește ULTEM, este un material plastic foarte rezistent, fără BPA dar care nu suportă
finisaj ulterior. Urmele prezente pe aceste piese (impresia de zgârieturi fine, mici șanțuri
sau imperfecțiuni de formă rotundă) sunt urme rezultate în urma procesului de producție,
nu afectează sub nici o formă funcționalitatea, eficiența sau durabilitatea aparatului
dumneavoastră.
8. Ansamblul de procesare oscilează și/sau se simt vibrații în timpul procesării ingredientelor.
În funcție de textura ingredientelor pe care le procesați pot apărea ușoare vibrații datorate
funcționării motorului sau oscilații ale ansamblului de procesare cauzate de construcția
acestuia care permite ușoare mișcări oscilatorii care disipă din energia apărută în timpul
procesării pentru a evita deteriorarea componentelor. În cazul în care mișcarea oscilatorie
este violentă sau de o intensitate foarte mare, opriți procesarea și contactați service-ul
autorizat.
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09 Specificații tehnice

Tensiune alimentare:
220-240 V, 50 Hz

Consum: 150 W

Motor: monofazat,
cu inducție

Capacitate bol:
350 ml

Dimensiuni:
293x210x462 mm

Greutate:
5.8 kg

Rotaţii pe
minut: 43

Lungime cablu
Durată maximă de
funcţionare continuă: de alimentare: 1.4 m
30 minute

10 Garanția aparatului
1. Garanția se acordă pentru o perioadă de 10 ani pentru motor și 2 ani pentru
accesoriile care însoțesc aparatul.
2. Garanția se acordă doar dacă storcătorul este însoțit de documentele de
proveniență și dacă acesta nu prezintă semne vizibile de șoc mecanic, termic sau
chimic sau alte semne de intervenție neautorizată asupra componentelor sale.
3. Garanția se anulează de drept dacă prescripțiile de punere în funcțiune,
întreținere și utilizare nu au fost respectate sau dacă în service se constată orice fel
de intervenție neautorizată asupra storcătorului Hurom.
4. Obiectul garanției îl constituie aparatul HUROM H-100 și accesoriile care îl însoțesc.

23

24

