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INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA DISTILATORULUI ELECTRIC 
 
Produs: Distilator electric Weck 
 
Producător: Weck 
 
Suntem încântați că ați ales acest produs și dorim să vă mulțumim pentru încredere. 
Respectați cu atenție următoarele măsuri de precauție și păstrați acest manual pentru 
referințe ulterioare. 
 

Instrucțiuni generale de siguranță 
 
• Asigurați-vă că tensiunea din rețea este identică cu datele de pe plăcuța de identificare. 
• Conectați numai la o priză electrică. 
• Aparatul se încălzește în timpul utilizării. Asigurați-vă că nu atingeți nicio parte fierbinte a 
aparatului și nu acoperiți cablul de alimentare, la fel ca în cazul oricăror aparate electrice și al 
componentelor acestora. 
• Așezați aparatul pe o suprafață fermă, plată și fără căldură. Nu așezați niciodată aparatul 
pe o suprafață fierbinte sau în apropierea unei flăcări deschise. 
• Deconectați întotdeauna aparatul dacă nu funcționează corect, înainte de curățare și după 
utilizare. 
• Nu scufundați niciodată încălzitorul în apă și, de asemenea, protejați cablul de alimentare 
de umiditate. Distilatorul este destinat numai pentru uz casnic, și nu în scopuri comerciale. 
• Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane cu dizabilități fizice, senzoriale 
sau mentale, sau cu experiență și cunoștințe insuficiente (inclusiv de către copii). Excepție 
face cazul în care aceștia sunt sub supravegherea unei persoane responsabile cu protecția 
persoanelor sau acela când au fost instruiți de respectiva persoană să utilizeze 
echipamentul. Copiii ar trebui să fie supravegheați, pentru a fi siguri că nu se vor juca cu 
dispozitivul. 
• În cazul deteriorării aparatului sau a cablului de alimentare, deconectați imediat aparatul. 
• Aparatele electrice respectă normele de siguranță relevante. Ele pot fi reparate numai de 
către experți. Reparațiile necorespunzătoare pot reprezenta un risc semnificativ pentru 
utilizator. 
• Copiii nu sunt conștienți de eventualele pericole care pot apărea în timpul funcționării 
aparatelor electrice. Prin urmare, nu lăsați copiii nesupravegheați când folosiți aparate 
electrice. 
• Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de operare duce la 
pierderea garanției. 
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Instrucțiuni importante pentru utilizare 
 

• Înainte de prima utilizare, curățați interiorul recipientului și nu cufundați niciodată în apă 
partea electrică a distilatorului. 

• Înainte de conectarea distilatorului la rețea, umpleți-l cu apă. 

• Nu umpleți complet rezervorul cu apă, ci numai până la marcajul „max” (circa 3,5 litri). 
Supraîncărcarea poate duce la scurgerea apei fiebinți. Atenție! Pericol de opărire cu abur. 

• Dacă s-a evaporat tot lichidul, opriți aparatul, pentru a preveni supraîncălzirea acestuia. 
Permiteți distilatorului să se răcească înainte de reumplerea cu apă, altfel există riscul de 
opărire prin crearea bruscă a aburului, precum și acela al deteriorării vasului. Atenție! În 
timpul funcționării, aparatul este fierbinte, așa că atingeți numai toartele izolate și nu îl 
mutați din loc în timpul funcționării sau răcirii. 

• Deconectați întotdeauna de la rețea înainte de umplerea, golirea și curățarea aparatului. 

• Distilatorul electric este un aparat distinct și nu trebuie utilizat pe surse externe de căldură, 
precum plite electrice, pe gaz sau cărbune. 

 

Instrucțiuni de utilizare 
 
• Umpleți extractorul de suc (1) al distilatorului cu circa 3,5 litri de apă, adică până la linia 
„max”. 
• Asigurați-vă că în timpul funcționării nivelul minim al apei nu scade sub jumătatea 
încălzitorului, altfel va fi declanșată protecția la supraîncălzire și aparatul se va opri. 
• Înainte de fiecare nou proces de producere a sucului, umpleți cu apă vasul vaporizatorului. 
• Așezați recipientul pentru suc (4) astfel încât furtunul de evacuare (3) să fie orientat spre în 
față. Aceasta va permite chiar și umplerea sticlelor mari. 
• Apoi, așezați recipientul pentru fructe (5) în recipientul de suc, umpleți cu fructe sau 
ierburi pregătite pentru extracție și puneți capacul (6). 
• Recipientul pentru fructe poate fi umplut numai 3/4 cu fructe, indiferent de greutatea 
fructului. 
• Apoi, conectați cablul la priză și porniți procesul de extragere a sucului. 
• După o anumită perioadă de încălzire, sucul este extras. 
• Pereții și fundul recipientului pentru fructe sunt perforați, astfel încât aburul să poată 
pătrunde fără nici o obstrucție din toate părțile. În acest proces, sucul de fructe, legume sau 
ierburi se eliberează și se scurge printr-un recipient de fructe perforat și se colectează într-un 
colector de suc (4). 
• După aceea este ușor să umpleți sticlele cu suc prin furtunul de evacuare și clemă (2). 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:magazin@gastrozone.ro
http://www.gastrozone.ro/


                             

 

GASTROZONE, S.R.L.  ,  email: magazin@gastrozone.ro  , web: www.gastrozone.ro  

 
 
Pregătirea fructelor 
 
• Fructele coapte produc mai mult suc și miros mai intens. 
• Spălați și uscați bine fructele. 
• Adăugați zahăr în recipientul pentru fructe, conform rețetei, înainte de extracție. În cazul 
sucurilor de fructe care vor fi prelucrate ulterior în gelatină, nu se adaugă zahăr în timpul 
procesului de extracție. Sucurile de fructe din fructe necoapte necesită mai mult zahăr. 
Utilizați următoarele reguli: 100-150 g de zahăr la 1 kg de fructe dulci, 200-250 g de zahăr la 
1 kg de fructe acre. 
 

Pregătirea sticlelor 
 
• Curățați bine sticlele și clătiți-le cu apă fierbinte și curată. 
• Înainte de umplere, sticlele pot fi, de asemenea, preîncălzite în apă fierbinte sau în cuptor, 
la 75° C. 
• Pregătiți dopuri de plută sau de cauciuc și lăsați-le lângă apă până când sticlele sunt gata 
pentru etanșare. 
 

 

Umplerea sticlelor 
 
• După circa 30-60 de minute de sucțiune (conform rețetei), procesul se încheie. 
• Sucul trebuie pus imediat în sticlele pregătite, întrucât acesta va rămâne complet fără 
germeni doar până la o temperatură de 750° C. 
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• Introduceți furtunul de evacuare în gâtul sticlei și deschideți clema pentru a umple sticla cu 
sucul de fructe. 
• Clema trebuie să rămână deschisă pe durata procesului. Etanșeizați sticla și lăsați-o să se 
răcească în poziție verticală, într-un loc prestabilit. 
• Clema trebuie să rămână deschisă până când sticla este umplută complet. Spuma care 
poate apărea atunci când sticlele sunt umplute poate să dea pe dinafară. 
• După procesul de îmbuteliere, etanșeizați sticla și lăsați-o să se răcească în poziție 
verticală, într-o zonă protejată. 
• Apoi, sticlele pot fi etichetate și depozitate într-un loc răcoros, în poziție verticală. 
 

Alte instrucțiuni 
 
• Recipientul perforat pentru fructe își poate schimba ușor culoarea, din cauza acizilor din 
fruct. Aceasta nu presupune o calitate mai scăzută sau un defect al distilatorului. 
• Suprafața recipientului pentru fructe este netedă și ușor de curățat. Cu toate acestea, este 
necesar să se evite utilizarea unui praf de curățare, altfel suprafața se va zgâria și se va 
depune murdăria pe ea. 
 

Întreținere 
 
• Nu scufundați niciodată aparatul în apă. 
• Înainte de curățare, scoateți întotdeauna cablul de alimentare, apoi curățați interiorul și 
exteriorul aparatului cu o cârpă umedă. 
• Îndepărtați calcifierile care pot apărea în timp cu apă cu oțet sau cu agentul obișnuit de 
decalcifiere. Apoi clătiți cu apă curată. 
• Nu utilizați niciun instrument de curățare (bureți de sârmă), nici partea abrazivă a buretelui 
sau substanțe de curățat abrazive, care ar putea deteriora suprafața. 
 

Timpul mediu de producere a sucului 
 
Mere, coapte/necoapte ......................................................................60 min. 
Pere, coapte/necoapte .......................................................................60 min. 
Mure ........................................................................................... .......30 min. 
Căpșune ..............................................................................................30 min. 
Afine ...................................................................................................45 min. 
Zmeură ...............................................................................................30 min. 
Soc .....................................................................................................30 min. 
Coacăze roșii ......................................................................................45 min. 
Coacăze negre ....................................................................................45 min. 
Piersici ................................................................................................50 min. 
Prune ..................................................................................................50 min. 
Afine ...................................................................................................50 min. 
Dovleac, copt/necopt..........................................................................60 min. 
Rubarbă...............................................................................................60 min. 
Vișine ..................................................................................................45 min. 
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Cireșe ..................................................................................................45 min. 
Agrișe, coapte/necoapte ....................................................................45 min. 
Struguri ...............................................................................................45 min. 
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