
Traducere din engleza 

 

 

STORCATOR LENT 

DUKA BLIXTAR 

 

 

 

Model: LF-6203 

AC220-240V ~50Hz 150W 

 

 



Dragi clienți, 

Felicitări pentru alegerea făcută prin achiziționarea BLIXTAR SLOW JUMP. Stoarcerea sucurilor este o 

modalitate placuta si usoara de a savura fructe si legume. Combinațiile nesfârșite de gusturi merg atât 

de departe cât te duce imaginația! Storcatorul lent nu este ca storcatoarele obisnuite si, prin urmare, 

nu este folosit in acelasi mod. Fă-ți timp pentru a afla cum funcționează noul tău storcator pentru a 

ști cum să îl folosești cel mai eficient și, pentru a realiza acest lucru, îți sugerăm să începi cu produse 

ușor de stoars și să treci treptat la experimentarea cu diferite combinații de arome. 

Pentru o utilizare cât mai plăcută și eficientă a aparatului, vă rugăm să citiți întregul manual înainte de 

a utiliza aparatul pentru prima dată. Vă sfătuim să urmați instrucțiunile date.  

 

Utilizare 

 

Nu folosiți aparatul în aer liber, ci doar acasă. Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost 

destinat. 

Nu îndepărtați piesele carcasei. Nu utilizați și nu depozitați aparatul într-un loc în care este expus 

factorilor de mediu. Nu-l lăsați într-un loc unde poate ploua. Protejați-l de umiditate. 

 

Loc de utilizare/curățare 

 

Locul în care utilizați aparatul trebuie să fie ordonat și bine luminat. Aparatul trebuie utilizat pe o 

suprafață curată și uscată. Nu-l așezați pe suprafețe fierbinți. Cablul de alimentare nu trebuie să se 

sprijine pe margini ascuțite. Cablurile deteriorate pot provoca electrocutare. 
 

Mod de operare 

 

- Nu folosiți aparatul mai mult de 30 de minute fără pauză, deoarece motorul se poate arde; așteptați 

ca aparatul să se răcească înainte de a-l folosi din nou. Nu utilizați storcatorul pentru produse solide, 

inclusiv semințe, gheață, fructe congelate, cereale mai mari. Aparatul este conceput pentru stoarcerea 

fructelor fără semințe. 

 

- Nu folosiți aparatul cu mâinile ude. Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu puneți corpul 

principal (motorul) în apă sau alt lichid. Dacă partea aparatului în care se află motorul se udă, uscați-o 

bine înainte de a conecta aparatul. Nu atingeți suprafețele umede care vin în contact cu aparatul 

conectat la priză. Oprește-l imediat! 

Din cauza riscului de electrocutare, nu atingeți suprafețele împământate, cum ar fi țevi, încălzitoare, 

radiatoare și răcitoare. Dacă nu utilizați aparatul așa cum a fost prevăzut, puteți fi rănit. Acordați o 

atenție deosebită. 

 

- Nu îndepărtați piesele carcasei motorului. Nu atingeți elementele de amestecare cu mâinile în timp 

ce utilizați aparatul. Nu introduceți degetele sau obiecte în storcător în timp ce acesta funcționează. 

Dacă un produs se blochează la orificiu de admisie, utilizați pistonul pentru a-l deplasa în jos sau 

butonul invers al mașinii pentru al scoate. Dacă acest lucru nu este posibil, opriți storcatorul și așteptați 

ca motorul să se oprească complet, apoi dezasamblați storcatorul pentru a îndepărta alimentele 

blocate. 

  

- Deconectați aparatul de la buton și de la priză înainte de a înlocui accesoriile sau orice piese de contact 

care se mișcă în timpul utilizării. Folosiți numai accesorii furnizate de producător împreună cu produsul. 



Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de producătorul dispozitivului poate duce 

la accident sau deteriorarea dispozitivului.  

 

- Înainte de a înlocui piesele, deconectați aparatul de la buton (butonul de control al vitezei trebuie să 

fie în poziția „0”) și de la priză. Ridicați întotdeauna aparatul cu ambele mâini. 

 

- Pentru a evita riscul modificării accidentale a setării comutatorului termic, aparatul nu trebuie conectat 

la un întrerupător extern, cum ar fi un cronometru sau un circuit care este pornit sau oprit regulat. 

Deconectați aparatul atunci când nu vă aflați în cameră sau nu îl utilizați, precum și după utilizare, după 

așezarea sau îndepărtarea pieselor, înainte de demontare, înainte de curățare, înainte de depozitare și 

în caz de deteriorare. Înainte de curățare și/sau întreținere, deconectați-l de la sursa de alimentare. Se 

lasa sa se raceasca. Nu-l puneți în mașina de spălat vase. 

 

- Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 8 ani, de persoane cu abilități fizice, senzoriale și 

mentale limitate și de persoane fără experiența necesară numai în prezența altei persoane și în 

conformitate cu manualul de utilizare, într-un mod sigur. și situația, că persoanele sunt conștiente de 

riscurile care pot apărea din utilizarea aparatului. Copiii nu trebuie să aibă voie să se joace cu aparatul. 

 

 

DEFECȚIUNE 

Nu utilizați aparatul dacă există semne de deteriorare a cablului sau dacă aparatul a căzut pe pământ. 

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, 

agentul său de service sau persoane calificate similare pentru a evita un pericol. Cablul de alimentare 

trebuie înlocuit de către producător, un centru de service autorizat sau altă persoană calificată pentru 

a evita orice risc. 

 

DISPOZITIV 

 

 

Lista componente 

 

1. Pâlnie            

2. Storcator       

3. Sita fina    

4. Perie rotativă      

5. Bol pentru suc            

6. Corp din oțel inoxidabil        

7. Perie de curățat 

8. Piston       

9. Container (x2) 



 

ATENȚIE:  Nu porniți aparatul cu recipient gol.  

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE: 

Important: Înainte de a începe asamblarea, vă rugăm să verificați următoarele: Există un dop de cauciuc 

în corpul principal al vasului pentru suc. Când este la loc, dopul de cauciuc servește la îndepărtarea 

întregului suc prin orificiul de evacuare a sucului. Verificați întotdeauna dacă dopul de cauciuc este bine 

fixat înainte de strângere (vezi fig. 2) 

 

 

1. Așezați bolul pentru suc pe carcasă (vezi Figura 3). Asigurați-vă că vasul pentru suc se potrivește în 

suportul carcasei. 

2. Selectați sita pe care doriți să o utilizați: Puneți sita în peria rotativă, aliniați vârful sităi cu cel al 

vasului de suc, apoi puneți sita împreună cu peria rotativă în bolul pentru suc. Când punctele sunt 

aliniate, sita și peria rotativă se vor bloca în poziție (vezi Figura 4). 

3. Introduceți melcul de stoarcere în sită și rotiți-l până când este în poziția corectă (vezi Figura 5) 

       

4. Puneți pâlnia în vasul cu suc (vezi Figura 6). 

   A. Aliniați punctul pâlniei cu punctul bolului de suc 

   B. Rotiți buncărul astfel încât săgeata să indice semnul de închidere a carcasei (vezi Figura 7). 

Nota: Săgeata pâlniei trebuie să îndrepte spre carcasă pentru ca mașina să funcționeze corect (vezi 

Figura 7). 



   

 

IMPORTANT:  

Pentru a proteja motorul și a vă permite să utilizați mașina pentru o perioadă lungă de timp, 

storcătorul lent are o funcție de oprire automată. Dacă componentele nu sunt aliniate sau plasate 

corect, sau motorul se supraîncălzește din cauza utilizării prelungite sau dacă sita se înfundă, mașina 

se va opri automat. Acest lucru este normal și ajută la evitarea deteriorării storcătorului lent. 

Dacă se întâmplă acest lucru, opriți aparatul. Verificați dacă componentele sunt așezate corect și să 

nu fie blocat niciun aliment în sită. Așteptați 5 minute pentru ca motorul să se răcească și apoi treceți 

la funcționarea normală. 

 

! ATENȚIONARE:  

- Nu utilizați storcatorul cu mâinile ude pentru a evita șocurile electrice. 

- Nu folosiți storcătorul înainte de a pune produsele de stoarcere 

- Nu utilizați storcatorul mai mult de 30 de minute fără pauză 

- Nu apăsați butonul de marșarier de mai multe ori la rând. Dacă repetați această acțiune de 5 sau de 

mai multe ori, aceasta poate cauza deteriorarea permanentă a mașinii. 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:  

1. Conectați storcatorul în priză. 

2. Așezați un recipient sub orificiul de evacuare a sucului și un alt recipient sub orificiul de 

evacuare a pulpei. 

3. Butonul comutatorului storcatorului (din partea de jos a manerului) are 2 pozitii. 

Power ON- Folosit pentru a porni storcătorul și lumina se va aprinde 

Power OFF- Folosit pentru a opri storcatorul 

 

 

4.  Când porniți storcatorul, ledul roșu de pe panoul tactil se va aprinde. 

    

ON – Apăsați cercul „O” de lângă „ON” cu degetul. Aparatul pornește motorul și procesul de stoarcere, 



iar ledul verde de lângă ON se aprinde. 

STOP - Apăsați cercul „O” de lângă „STOP” cu degetul. Aparatul nu mai funcționează și se aprinde ledul 

roșu de lângă STOP. 

REV – Țineți degetul pe cercul „O” de lângă „REV” pentru mai mult de 3 secunde, iar motorul va inversa 

și ledul portocaliu REV se va aprinde. Îndepărtând degetul, mașina se va opri din mers înapoi și se 

va aprinde o lumină roșie. (Notă: utilizați această funcție numai atunci când ceva se blochează în 

storcator și trebuie deblocat.) 

 
5. Pregătiți produsele pe care doriți să le stoarceți. Storcatorul lent este conceput pentru a stoarce 

diverse produse. Pregatirea fiecaruia dintre ele este individuala - puteti trece in revista 

instructiunile date in acest sens mai jos. Vă rugăm să le citiți pentru a putea începe să utilizați 

storcatorul, precum și sfaturi suplimentare pentru a face suc. 

 

- Spălați întotdeauna produsele înainte de a le pune în storcator. 

- Tăiați produsele în bucăți mici pentru un efect optim. 

- Fiecare dintre aceste piese ar trebui să treacă ușor prin pâlnie, fără a fi nevoie să o înghesuiți. 

- Îndepărtați toate semințele și boabele mai mari. Acest lucru este valabil și pentru sâmburi, dacă 

există, și pentru coaja citricelor. 

 

6.  Pornirea aparatului 

- Faceți clic pe tasta „ON”, apăsați „O” lângă „ON” și puneți încet produsele în buncăr, astfel încât 

storcatorul să aibă timp să le stoarce. 

- Nu umpleți excesiv pâlnia și nu înghesuiți produse în ea. Pistonul trebuie folosit numai atunci când 

produsele înfundă buncărul. (Vezi Figura 8). 

- Când ați terminat, apăsați mai întâi „O” de lângă „STOP”, apoi faceți clic pe tasta în poziția „OPRIT”. 

 

 

! ATENȚIE: Daca doriti sa faceti mai multe sucuri una dupa alta, pentru a evita amestecarea 

aromelor, turnati apa in palnia dintre sucurile individuale pentru a curata urmele produselor 

anterioare. Puneți un alt vas în care apa de spălat se va scurge astfel încât să nu vă dilueze sucul. 

În funcție de tipul de produs pe care îl stoarceți, poate fi necesar să curățați și pulpa din sită. 

 

 

 

DACĂ APARATUL ESTE ÎNFUNDAT ȘI NU POATE FI UTILIZAT 

 

Dezasamblare și curățare: 

- Apăsați „O” de lângă „STOP”, apoi țineți degetul pe „O” de lângă „REV” timp de câteva secunde pentru 



a permite storcatorului lent să se întoarcă, apoi încercați să-l porniți din nou. . 

! NOTA: Funcția de marșarier REV este activată cu o întârziere de 3 secunde, așa că trebuie să țineți 

degetul mai mult de 3 secunde, abia atunci motorul va inversa. 

- Dacă țineți degetul pe „O” de lângă „REV”, dar storcatorul lent nu funcționează, deconectați-l de la 

butonul principal și de la priză. Dezasamblați aparatul pentru a îndepărta produsele blocate, apoi 

reasamblați-l conform instrucțiunilor și încercați să îl porniți. 

 

7. OPRIȚI DISPOZITIVUL 

Rotiți pâlnia în sens invers acelor de ceasornic și ridicați-o (vezi Figura 9). Ridicați vasul drept în sus 

pentru a-l scoate de pe bază.

 

- Scoateți piesele din vasul de suc în ordinea prezentată în figură (vezi Figura 10). 

- Foloseste o perie pentru a curata bine toate partile cu apa calduta si detergent, apoi usca-le. 

Asigurați-vă că orificiul de evacuare pentru pulpă a vasului de suc este accesibil (capătul periei de 

curățare este pentru curățarea produselor blocate în orificiul de evacuare a pulpei). Scoateți dopul de 

cauciuc pentru un acces mai ușor la orificiul de evacuare a pulpei. 

- Folosiți o cârpă umedă pentru a șterge corpul aparatului. 

 

! ATENȚIE: Înainte de a utiliza storcătorul, asigurați-vă că dopul de cauciuc este bine fixat (vezi Figura 

2). 

 
 

SFATURI PENTRU CURĂȚARE 

- Scoateți periodic periile de silicon din peria rotativă și curățați-le bine înainte de a le reasambla 

- Pentru a evita contaminarea permanenta, curatati storcatorul dupa fiecare utilizare 

- Scoateți dopul de cauciuc de pe corpul principal al vasului pentru suc pentru a curăța bine vasul. 

Verificați întotdeauna dacă dopul de cauciuc este pus înapoi înainte de a utiliza storcatorul, altfel 

poate apărea o scurgere. 

- Nu utilizați detergenți sau substanțe chimice foarte abrazive pentru a curăța storcătorul. 

- Nu spălați piesele în mașina de spălat vase. 



 

DETECȚIA ȘI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

REVEZIȚI ACESTE OPORTUNITĂȚI ÎNAINTE DE A SUNA UN TEHNICIAN 

 

Problema Motive posibile Mod de operare 

Lipsă de putere 

Storcatorul nu este pornit 
corect 

Asigurați-vă că storcatorul este 
conectat 

Asamblare incorecta 
Reasamblați storcatorul urmând 
instrucțiunile 

Oprirea motorului 

Vasul cu suc este plin de 
produse 

Apăsați butonul invers pentru a 
încerca să eliminați blocajul. Poate 
fi necesar să faceți acest lucru de 
mai multe ori. 
ATENȚIE: Nu apăsați rapid 
butonul de marșarier de mai multe 
ori la rând. Repetarea acestei 
acțiuni de 5 sau mai multe ori 
poate cauza deteriorarea 
permanentă a mașinii 

Motorul a fost oprit în 
timpul utilizării prelungite 
pentru a preveni 
supraîncălzirea 

Opriți aparatul și lăsați-l să se 
răcească, apoi utilizați-l din nou 

Scurge de sub vasul cu suc 
dopul de cauciuc de la 
baza vasului de suc nu 
este plasat corect 

Puneți dopul de cauciuc de la 
baza vasului de suc în poziția 
corectă 

Pete pe vasul de suc, 
strecurătoare, perie rotativă. 

Culori naturale de la 
stoarcerea produselor 

Acest lucru este absolut normal. 
Pentru a reduce decolorarea, 
clătiți și spălați aparatul imediat 
după utilizare 

Zgomot scârțâit în timpul 
funcționării 

Zgomot de strângere de la 
melcul de strângere 

Acest lucru este absolut normal. 
Aveți grijă să nu supraîncărcați 
storcatorul 

Sita stricata 

Produse congelate, 
gheață, semințe sau 
cereale, alte solide sau 
prea multe produse în bolul 
cu suc 

Citiți cu atenție instrucțiunile 
pentru utilizarea corectă a 
storcatorului. Nu umpleți prea mult 
storcatorul 

 

SERVICE 

Dacă vreuna dintre piese lipsește sau este defecte, returnați produsul la locul de unde l-ați achiziționat 

sau contactați departamentul de asistență pentru clienți de la cel mai apropiat magazin de înlocuire. 

Parametri tehnice 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoarcerea fructelor și legumelor este o modalitate excelentă de a vă bucura de gustul și de beneficiile 

lor pentru sănătate. Posibilitățile de îmbinare a gusturilor sunt nenumărate și merg până la imaginația 

ta. BLIXTAR SLOW JUICER vă va ajuta să faceți: 

- Sucuri de fructe si legume pline de vitamine din afine, mere, portocale, sfecla, rosii, castraveti sau 

broccoli 

- elixire de fructe verzi pentru intinerire facute din legume cu frunze precum spanacul sau buruiana 

- lapte de migdale, soia sau nuci 

  

De unde să încep? 

Este bine să începeți aventura cu storcătorul lent de la stoarcerea citricelor. Înainte de a începe procesul 

de stoarcere a fructelor și legumelor, este bine să le curățați de coajă.  

  

Dimensiunea produselor și viteza 

Rezultatul final depinde în principal de viteza de stoarcere. Produsele trebuie tăiate în bucăți mici care 

să se potrivească cu ușurință în pâlnie, fără a fi nevoie să le apăsați. Cu cât fructele și legumele sunt 

mai tari, cu atât bucățile mai mici sunt necesare pentru a le tăia înainte de a le pune în pâlnie, de ex. 

bucățile de morcov sau sfeclă nu trebuie să fie mai mari de 2 cm.  

Cu utilizarea corectă a aparatului, există o cerință de a plasa produsele unul câte unul. Înainte de a plasa 

piesa următoare, vă rugăm să așteptați un moment până când cea anterioară este procesată. Puteți 

crește treptat viteza de funcționare pentru a menține un raport adecvat între dimensiune și viteză.  

  

TREBUIE SĂ ȘTIȚI 

  

l Produsele trebuie refrigerate înainte de scurgere. Datorită acestui lucru, gustul este mult mai bun. 

l Procesarea produselor solide durează mai mult decât citricele. 

l Nu încercați să stoarceți bananele. Puteți face suc fără banană, apoi adăugați o banană și faceți 

suc într-un blender și amestecați-le. 

l Pentru a evita contaminarea permanentă, curățați storcatorul după fiecare utilizare. 

Nume produs: Storcator lent 

Tensiune de intrare: AC 220-240V 

Putere: 150W 

Rotații: 59 

Lungime cablu: 1,20 m 

Motor: Motor – curent alternativ 

Siguranța 5A 

Timp maximal de lucru:   30 minute 

  



l La prepararea diferitelor sucuri, pentru a evita amestecarea aromelor, pâlnia trebuie curățată cu 

apă imediat după fiecare gust. Apa de clătire trebuie scursă într-un recipient separat pentru a nu 

dilua sucul.  

Suc de legume cu frunze 

Legumele cu frunze sunt produse greu de stors. Stoarcerea sucului din frunze necesită experiență. 

Înainte de a pune legumele verzi în pâlnie, este bine să le rulezi. Spre deosebire de frunzele uscate, 

frunzele umede nu sunt ușor de strâns. Prin urmare, după curățare este bine să le uscați ușor cu hârtie 

de bucătărie. Cel mai bun efect se obține prin combinarea frunzelor cu alte fructe și legume. Mai ales 

dacă alternează când sunt introduse în storcator. Nu terminați procesul cu frunze, deoarece acestea vor 

rămâne în storcator. 

  

Lapte de soia și lapte din alte nuci 

Boabele de soia trebuie fierte înainte de a fi stoarse. Când le puneți în pâlnie, trebuie să respectați un 

raport unu-la-unu cu apă. Poti folosi apa in care ai fiert fasolea. Pentru a obține lapte de cea mai bună 

calitate, fasolea trebuie introdusă a doua oară în storcator. 

  

Pentru a face lapte de nuci, folosiți numai nuci crude înmuiate în apă peste noapte și clătite bine. Puneți 

nucile și apa în pâlnie în același timp. Consistența laptelui depinde de proporția de nuci și apă. Laptele 

poate fi făcut din migdale crude, nuci, nuci braziliene sau un amestec al acestora. 

  

Inspiră-te din aceste rețete de sucuri sănătoase!  

Suc imunostimulant de morcov și mere 

Produse: 

3 morcovi  

1 măr mijlociu 

1 pătrunjel 

Lâmăie pentru suc 

Preparare: 

Pune toate produsele în storcator și amestecă-le. Strângeți-le și sunt gata de servit 

Suc de țelina pentru detoxifiere 

Produse: 

3 morcovi mijlocii 

2 țelina 

1 măr mijlociu 

½ sfeclă cruda 



1 spanac baby sau varză 

  

Preparare: 

Stoarceți toate produsele într-un storcător, amestecați și serviți. 

  

Suc pentru a stimula metabolismul 

Produse: 

2 spanac  

2 lingurițe semințe de chia  

1/2 castravete 

1 măr mare 

2 morcovi medii 

2  fire mari țelina 

Preparare: 

Toate ingredientele, cu excepția semințelor, sunt puse în storcator. Sunt stoarse. Puneti chia in pahar si 

turnati sucul deasupra. Amesteca bine! 

  

Suc verde 

Produse: 

3 mere medii 

1 pară medie  

¼ rădăcina de ghimbir 

Suc de lamaie pentru gust (cu coaja) 

1 portocala mare si decojita 

4 maini de spanac 

  

Preparare: 

Nu este nevoie să curățați lămâile, dar asigurați-vă că curățați portocala. Coaja portocalei este foarte 

amară și va strica gustul. 

  

Suc de sfeclă roșie pentru recuperare și cu acțiune analeptică 



Produse: 

1 sfecla cruda  

1 mar mare verde 

4 morcovi mari  

2 fire de telina 

1/2 castravete  

1 busuioc proaspat  

Lamaie pentru gust 

Preparare: 

Puneți produsele în storcătorul, le stoarceți, iar după serviți. 

Lapte de soia 

Produse: 

Boabe de soia fierte 

Apa 

Preparare: 

Se amestecă boabele de soia cu apă într-un raport de 1: 1. Puneți cu grijă amestecul în storcatorul cu 

presare la rece. Pune laptele de soia a doua oara in storcator pentru a indeparta excesul de reziduuri.  

 

 

  

 


