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Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. 
Ca urmare a unei politici de continuă îmbunătățire a produselor, ZASS îşi rezervă dreptul de a 
modifica specificațiile tehnice și/sau aspectul produselor fără notificare prealabilă. Produsul real 
poate diferi uşor faţă de pozele din manualul de utilizare sau pozele de pe cutia produsului. 
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Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele 
ZASS şi acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoştinţe tehnice 
şi s-au utilizat în fabricaţie cele mai fiabile şi moderne componente 
mecanice/electrice/electronice. 
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să acordaţi câteva 
minute citirii instrucţiunilor de utilizare care urmează. 
Vă mulţumim ! 
 

1. AVANTAJELE STORCATORULUI LENT  
 
Storcatorul lent vă permite să consumați mai multe fructe și legume într-
un pahar decât aţi putea mânca deodată. Nu apare oxidarea sau 
separarea la stoarcerea lentă, ca atare se păstrează o cantitate mai 
mare de nutrienți organici din alimente și sucul rămâne mai aproape de 
starea naturală. Sucul proaspăt de la un storcator lent este absorbit 
direct în organism, permițând consumul de vitamine și substanțe 
nutritive importante în alimentaţia dumneavoastră - corpul primește tot 
ce este nevoie pentru o sănătate optimă. În plus, puteți crea o varietate 
largă de rețete de sucuri, pentru a vă bucura de fructe și legume, care în 
mod normal nu veţi reuşi să le savuraţi consumandu-le întregi. 
Storcatorul lent utilizează un proces în 2 etape în care sucul este extras 
din fructe sau legume de două ori înainte de a intra în paharul dvs. Axul 
melcat, principala componentă a aparatului, stoarce astfel alimentele 
fără mărunțirea sau măcinarea acestora, ajutându-vă să obțineți mai 
mult suc în paharul dvs. 
Storcatorul lent produce un suc proaspăt și sănătos care este bogat în 
vitaminele și nutrienții necesari pentru viața de zi cu zi.  
În plus, storcatorul lent utilizează mai puțină energie, economisind bani 
și ajutând la scăderea poluării.  
Deja după primul pahar veți experimenta pe propria dumneavoastră 
piele diferența dintre un suc sănătos, proaspăt stors cu acest aparat 
Zass şi unul cumpărat din comerţ. 
 
 
 



1.) PĂRŢI COMPONENTE 
 

1. Pusher – Presator                           8. Capac ermetic bol 
2. Glisieră alimentare                          9. Vas colectare pulpă 
3. Tub alimentare                          10. Vas colectare suc 
4. Melc                                              11. Corpul aparatului 
5. Filtru                                              12. Comutator funcţii 
6. Sită rotativă    13. Sistem blocare 
7. Bol 
 
 

 

 



2.) ATENŢIE !  MĂSURI DE SIGURANŢĂ 
 
• Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de utilizare, certificatul de garanţie, chitanţa de 

cumpărare şi pe cât posibil, ambalajul produsului. 
• Asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa prizei electrice 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!  
• Nu folosiţi aparatul în gol, fără alimente în el!  
• Aparatul nu se va utiliza de către copii. Este necesară o atentă supraveghere a aparatului 

când este folosit în preajma copiilor. 
• Nu folosiţi continuu aparatul! Motorul se poate supraîncălzi. După maxim 30 minute de 

utilizare, faceţi o pauză de 30 minute! 
• Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la 

accidente sau la distrugerea aparatului. 
• Nu atingeţi părţile în mişcare! Utilizaţi aparatul doar cu mâinile uscate! 
• Nu folosiţi aparatul daca sita rotativa sau melcul prezintă defecte! 
• Înainte de punerea în funcţiune, asiguraţi-vă că sita, baza sitei şi capacul sunt la locul lor. 

Nu desfaceţi clapetele sistemului de închidere în timpul utilizării aparatului. Atenţie la 
mânuirea sitei, aceasta conţine părţi ascuţite şi tăioase şi vă puteţi accidenta. 

• 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 de presare –presatorul- 
livrat cu aparatul. Nu împingeţi alimentele cu degetele.! Nu introduceţi degetele în aparat! 

• Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o 
problemă de orice fel, nu folosiţi aparatul. Nu utilizaţi aparatul dacă cordonul de alimentare 
este deteriorat. Apelaţi la un Service autorizat ZASS pentru a verifica şi/sau repara aparatul. 
Nu reparaţi singur aparatul. 

• Aparatul se va opri înaintea montării sau schimbării acesoriilor sau înainte de curăţire 
(comutatorul în poziţia 0). Pentru aceasta aşteptaţi oprirea completă a motorului.  

• 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. 

• Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilităţi fizice, 
senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără experienţă şi care nu cunosc aparatul, sau cei 
cărora nu li s-au dat instrucţiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheaţi de o 
persoană care răspunde de siguranţa lor. 

• Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea 
incorectă a aparatului. 

 



 
3.) ASAMBLARE 

 
1. Asamblați bolul pe corpul aparatului. (Figura 1) 
a. Asigurați-vă că bolul se fixează complet pe carcasa corpului aparatului. 
b. Aliniați săgeata de pe bol cu săgeata de pe corpul aparatului, răsuciți în sensul 
acelor de ceasornic ușor, până la poziţia  blocat. (Notă: Dacă bolul nu este corect 
montat, blocat pe corp, aparatul nu va porni!) 
 
 

 

 

 

 

2. Asamblați filtrul și sita rotativă în bol. (Figura 2) 
A. Asigurați-vă că semnul de pe sita rotativă este în linie cu punctul roșu de pe bol. 
 
 

 

 

 

 

3. Așezați melcul în centrul bolului. (Figura 3) 
A. Răsuciți melcul în sensul acelor de ceasornic până se va aşeza în  poziția corectă. 
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4. Așezați tubul de alimentare pe bol. 
a. Asigurați-vă că triunghiul tubului de alimentare este aliniat cu semnul de pe bol. 
(Figura 4). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Rotiți tubul de alimentare în sensul acelor de ceasornic până când capacul ajunge în 
poziția blocat. Săgeata de pe tubul de alimentare se va alinia cu cuvântul ”Locked” 
(Blocat) pe corpul aparatului (Figura 5) . 
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4.) UTILIZAREA STORCATORULUI LENT 
 

1. Odată ce toate părțile componente sunt corect montate  şi în siguranță, 
conectați cablul de alimentare la o priză adecvată, de 220 V. 

2. Așezați unul din vasele colectoare sub ejectorul de pulpă şi un pahar sau vasul 
colector  de suc sub gura de scurgere a sucului. 

3. Storcatorul lent  are un comutator cu 3 funcţii (Figura 6) 
a. ON -  pornește motorul pentru stoarcere. 
b. 0 - OFF - oprește funcționarea motorului. 
c. R (REVERSE) - învârte axul melcat în sens invers funcţionării normale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Înainte de introducerea alimentelor în storcătorul lent, asigurați-vă că toate 
alimentele au fost spălate bine. De asemenea asigurați-vă că ați tăiat toate 
alimentele la o dimensiune adecvată, astfel încât pot fi introduse cu ușurință în 
glisiera de alimentare (recomandabil, nu mai mult de 3 bucaţi odată). Vă 
rugăm să vă asigurați că aţi îndepărtatat toate semințele şi/sau sâmburii, cum 
ar fi samburii de cireșe sau prune, deoarece nu vor fii procesate in storcător și 
pot deteriora axul melcat. 

5. Atunci când introduceți alimente în storcatorul lent, melcul va împinge automat 
bucăţile de fructe/legume și va începe stoarcerea imediat. NU împingeți 
excesiv, forțați sau supraîncărcați aparatul. Dispozitivul de împingere furnizat 
împreună cu storcatorul lent este utilizat numai pentru alimente care se 
blocheaza în interiorul tubului de alimentare. 

6. Cel mai bine este să introduceți toate alimentele într-un ritm lent, permițând 
extragerea pulpei complete din fructe sau legume. 

7. Observaţii: Opriţi storcatorul lent când procesul de stoarcere a sucului este 
terminat. Nu porniţi storcatorul lent, fără alimente în interiorul aparatului, 
deoarece în acest regim s-ar putea supraîncălzi motorul şi chiar arde. 

8. Storcatorul lent are un proces unic de curățare atunci când schimbaţi între 
diferite tipuri de sucuri. Pentru a-l curăța, pur și simplu plasați unul din vasele 
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colectoare sub gura de scurgere a sucului și turnaţi apa prin tubul de 
alimentare în timp ce aparatul este pornit. Acesta va clăti cea mai mare parte a 
reziduurilor rămase în aparat din ultima stoarcere. Când apa turnată în 
storcator va începe să curgă limpede,  înseamnă că aparatul este curat și gata 
să facă o noua reţetă de suc. 

NOTĂ: Acest proces nu este alternativă la o curățare completă a fiecărei 
componente dezasamblate. 
 

5.) SFATURI ŞI RECOMANDĂRI 
 
Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și urmați sugestiile de mai jos pentru a avea 
cele mai bune rezultate, deoarece un storcător lent are instrucțiuni de utilizare diferite 
faţă de cele ale unui storcător de legume şi fructe tradițional. 

• Puneți cu grijă alimentele în tubul sau glisiera pentru alimente. Dispozitivul de 
impingere furnizat va fi  folosit numai dacă un aliment se blocheaza interiorul 
tubului de  alimentare. Nu supraîncărcați, împingând sau forțând excesiv 
alimentele către axul melcat. 

• Taiați alimentele în bucăți care nu depășesc 6 cm pentru a avea cele mai bune 
rezultate în producerea sucului. 

• Pentru a avea rezultate optime, întroduceți alimentele lent ca să permită 
extragerea pulpei, nu supraîncarcaţi sau grăbiţi procesul de stoarcere. 

• Nu puneți  fructe, legume congelate sau gheață în aparat. 
• Combinați frunzele verzi cu varietăţi de fructe pentru a obține cele mai bune 

rezultate. 
NOTĂ: Sub bol există un tampon de silicon (figura 7) care împiedică ieșirea sucului 
prin ejectorul de pulpă. Atunci când utilizați storcatorul, asigurați-vă că tamponul de 
silicon este pozitionat corect la locul lui. Când curățați vasul, scoateti afară tamponul 
de silicon și clătiţi cu apă introdusă prin ejectorul pulpei sau utilizați o scobitoare din 
lemn, pentru a elimina rămășiţele de resturi alimentare. ATENȚIE! Manevrați cu grijă 
tamponul de silicon pentru a nu-l rupe. Nu trageți și forțați scoaterea acestuia!   
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6.) CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE 

1. Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare prin scoaterea cordonului 
din priză. 
2. Rotiți tubul de alimentare în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l debloca. 
3. Răsuciți bolul în sens invers acelor de ceasornic în poziția de deblocare și ridicați-l 
de pe corpul aparatului. 
4. Dezasamblați partea superioară în următoarea ordine: 

a. Tubul de alimentare 
b. Axul melcat 
c. Filtru 
d. Sita rotativă 
e. Bol  

5. Folosind peria de curățare a storcatorului lent, curățați cu atenție fiecare dintre 
aceste părți dezasamblate utilizând apă caldă cu săpun/ detergent vase. Nu uitați să 
deschideţi tamponul siliconic de sub vas pentru a curăța reziduurile rămase în ejectorul 
de pulpă. Clatiți sub jet de apă sau folosiți o scobitoare de lemn sau o ustensilă din 
plastic. ATENȚIE! Manevrați cu mare grijă tamponul de silicon pentru a nu-l rupe. Nu 
trageți și forțați scoaterea acestuia!    
Vă rugăm să rețineți: 

a. Nu utilizați o cârpă abrazivă sau lichide abrazive. 
b. Nu clătiți corpul storcatorului lent  sau nu  scufundați corpul aparatul în apă. 
c. Uscați toate componentele storcătorului înainte de reutilizare. 

6. Spălarea mâinilor este recomandată pentru utilizarea componentelor unității 
superioare. Vă rugăm să nu puneți niciunul din componentele storcătorului în mașina 
de spălat vase. 
 
Pentru eliminarea petelor 
Deoarece unele legume şi fructe au proprietăți puternice de colorare datorită 
carotenoidelor ce se găsesc în ele (în special morcovii) vă sugerăm să folosiți una 
dintre procedurile de curățare: 
1. Înmuiați obiectul pătat în apă călduţă cu săpun/detergent de vase. 
2. Folosiţi o soluţie făcută din părti egale apă caldă și oțet de cidru. 
3. Înmuiaţi într-o soluţie facută din ½ cutie bicarbonat de sodiu și apă caldă. 
4. Puneţi o ½ ceașcă de soluție pentru albire în chiuveta plină cu apă caldă şi 
întroduceţi obiectul pătat. 
 
Alte sfaturi de curățare 

• Nu folosiți niciodată detergenți puternici de uz casnic, amoniac sau abrazivi 
pentru curățarea storcatorului lent. 

• Curățare imediată după fiecare utilizare vă ajută la reducerea apariției petelor  
pe vas sau pe componentele din partea  superioară a aparatului. 

 



7.) REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR 
PROBLEMĂ SOLUŢIE 

Aparatul nu funcționează • Verificați cablul de alimentare și sursa de alimentare. 
• Verificați dacă toate piesele au fost asamblate corect. 

Aparatul se blochează sau se 
opreşte din funcţionare 

• Verificați dacă tubul pentru alimentare este liber și nu este 
blocat. 
• Verificați dacă sâmburii tari au fost îndepărtați înainte de 
stoarcere și nu blocheză aparatul. 
• Opriți aparatul, aducând comutatorul în poziția (0). Apoi tineți 
apăsat în poziția (R) pentru 3 secunde. 
• Demontați partea superioară și curățați pulpa rămasă în aparat. 

Zgomot de scârţâit în timpul 
stoarcerii 

Zgomotul de scârţâit este  normal. Vă rugăm nu lăsaţi să 
funcţioneze storcatorul fără alimente. 

Scurgeri de lichid sub vas Asigurați-vă că tamponul de silicon este bine fixat după curățare. 

Defectarea filtrului 

Consultați instrucțiunile de utilizare pentru o utilizare 
corespunzatoare și recomandările de stoarcere. Evitaţi să 
supraîncărcaţi storcătorul sau să forţaţi intrarea alimentelor în 
acesta. 

Aparatul scoate prea multă pulpă 

Tăiați alimentele în bucăți mai mici, în special cele fibroase, 
pentru a evita ruperea fibrelor în jurul lui melcului. Introduceți 
alimentele într-un ritm mai lent și permiteți ca aparatul să scoată 
toată pulpa înainte de a adăuga altele. 

Vasul este blocat și nu poate fi 
desprins de corpul aparatului 

Acest lucru este cauzat în principal de excesul de alimente în vas. 
Apăsați, după oprire, butonul de inversare (R) timp de 3-5 
secunde. Repetați procedeul de 2-3 ori. Apoi  trageţi vasul în sus 
în timp ce rotiţi. 

Tubul de alimentare/capacul este 
blocat 

• Apăsați butonul de inversare (R) timp de 3-5 secunde. Repetați 
de 2-3 ori, apoi puteți apăsa în jos partea superioara a capacului 
în timp ce rotiți. 

 
8.) DATE TEHNICE 

Tensiune alimentare 230V ~ 

Putere nominală 250W 

Frecvenţă alimentare 50/60Hz 

Viteza de rotaţie 45 RPM 
Nivel zgomot  < 65 dB(A) 

 

INFORMAŢII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN 
CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/UE 
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. Înlăturând separat dispozitivele 
electrocasnice, veţi evita eventualele consecinţe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului şi 
sănătăţii înlăturarea incorectă, şi veţi permite valorificarea materialelor constituente pentru economisirea 
energiei şi a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administraţia locală sau la cel mai apropiat 
punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deşeurilor poate fi, în conformitate cu 
reglementările naţionale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este 
specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate. 
 

Acest aparat este conform cu 
standardele Europene de securitate 
şi conformitate electromagnetică. 

Acest produs nu conţine materiale periculoase pentru mediul înconjurator (plumb, 
mercur, cadmiu, crom hexavalent şi agenţi inflamabili bromuraţi: PBB şi PBDE). 


