
SMOOTHER 

Aparat electric de cojit fructe și legume 

 

 

MANUAL DE UTILIZARE 

 

Dragă client, 

 

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat produsul nostru. 

Aparatul electric pentru cojit fructele este un instrument uimitor de curățat care 

cojește cartofii, legumele și coaja fructelor în câteva secunde, într-o singură 

operație rapidă! Este salvatorul celor care urăsc cojitul. Aparatul electric de cojit 

este un ajutor puternic pentru fiecare bucătărie. 

 

 

Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de a folosi aparatul 

dumneavoastră și să le păstrați pentru consultare ulterioară. 



PACHETUL INCLUDE: 

1 x Aparat electric de cojit fructele 

3 x Capete cu lame: Unul montat pe mașină, celelalte fixate pe bază 

1 x instrument de cojit (fixat pe partea de jos a bazei) 

1 x Manual de utilizare 

 

SPECIFICAȚII 

Alimentare:  

• 4 x baterii AA (bateriile nu sunt incluse)  

• curent alternativ 100-240 V, curent continuu 6 V 500 mA (adaptorul 

nu este inclus) 

Frecvență: 50/60 Hz 

Putere: 3 W 

Material: ABS, oțel inoxidabil 

Potrivit pentru: Poate coji cartofi, cartofi dulci, roșii, dovlecei„, mere, pere, 

portocale, lămâi, curmale, mango, kiwi, castraveți, ridichi, papaya și alte fructe 

și legume dure cu coaja netedă. 

 

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA 

Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie să respectați măsurile de siguranță 

de bază, inclusiv: 

• Citiți toate instrucțiunile. 

• Înainte de utilizare îndepărtați toate pungile și elementele de ambalaj de 

pe aparat. 

• Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul este curățat complet. 

• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) 

cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de 

experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate și instruite în 

ceea ce privește utilizarea aparatului, de către o persoană responsabilă 

pentru siguranța lor. 

• Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic. 

• Evitați contactul cu piesele mobile. 



• Pentru a reduce riscul de rănire a persoanelor și / sau deteriorarea 

aparatului, în timpul utilizării, nu apropiați mâinile, părul, 

îmbrăcămintea, sau alte obiecte, de lama aparatului. 

• Nu folosiți aparatul în aer liber sau în scopuri comerciale. 

• Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când acesta este folosit. 

• Asigurați-vă întotdeauna că tensiunea de alimentare este conformă cu 

tensiunea nominală a aparatului de cojit. 

• Nu îndepărtați nicio piesă în timpul utilizării aparatului. 

• În cazul în care utilizați un prelungitor, asigurați-vă că capacitatea 

electrică a cablului este compatibilă cu aparatul de decojit. 

• Nu folosiți niciun aparat care are cablul sau ștecherul deteriorate. 

• Dacă aparatul funcționează defectuos, întrerupeți utilizarea până la 

rezolvarea problemei. 

• Nu așezați aparatul pe sau lângă un arzător cu gaz fierbinte, încălzitor 

electric cald sau într-un cuptor încălzit. 

• Nu utilizați accesorii care nu sunt recomandate de producătorul 

aparatului, deoarece acest lucru poate duce la incendiu, electrocutare 

sau vătămări corporale. 

• Manevrați cu atenție lamele de cojire, deoarece acestea sunt ascuțite și 

pot provoca răni. 

• Producătorul și vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele 

cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului. 

• Nu folosiți aparatul dacă oricare dintre componentele sale este 

deteriorată. 

• Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate duce la daune materiale 

sau chiar la vătămări corporale. 

• Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu 

aparatul. 

• Nu scufundați niciodată baza cu motorul în apă sau în alt lichid; ștergeți-

o cu o cârpă umedă. 

• Toate componentele incluse cu aparatul de cojit sunt compatibile numai 

cu acest produs. Nu folosiți aceste componente pe alte produse similare. 

• Aveți întotdeauna grijă să opriți aparatul înainte de asamblare, 

demontare, curățare și depozitare. 

 

 



PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI 

 

ATENȚIE: Orice modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea 

responsabilă pentru conformitate ar putea anula dreptul utilizatorului de a opera 

acest echipament. 

 

COMPONENTELE APARATULUI 

1. Tijă de susținere 
2. Braț de fixare 
3. Braț de cojire 
4. Manetă de reglare a înălțimii 
5. Buton pornire/ oprire 
6. Eliberare lamă 
7. Suport de lamă 
8. Coroană rotativă 
9. Baza cu motor 
10. Compartimentul de depozitare a lamelor 
11. Compartiment baterie (Bateriile nu sunt incluse) 
12. Mufă de alimentare 
13. Adaptor de alimentare 
14. Instrument de cojit 
15. Lame de cojit 
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ÎNAINTE DE UTILIZARE 

UTILIZAREA APARATULUI DUMNEAVOASTRĂDE COJIT 

Curățați aparatul de cojit și toate componentele sale înainte de asamblare și 

utilizare. Nu atingeți lama aparatului de cojit deoarece aceasta este ascuțită 

și poate provoca răni. 

LE 

• Informații avertizare și pentru eliminarea bateriilor 

- Pentru cele mai bune rezultate, utilizați baterii alcaline tip AA. 

- Instalați numai baterii noi de același tip în produsul dvs. 

- Nerespectarea polarității corecte a bateriilor, așa cum este 

indicat în compartimentul bateriilor, poate scurta durata de 

viață a acestora sau poate cauza scurgerea lichidului din ele. 

- Nu amestecați baterii vechi și noi. 

- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau 

reîncărcabile (nichel cadmiu) sau (nichel hidrură de metal). 

- Nu aruncați bateriile în foc. 

- Bateriile ar trebui să fie reciclate sau aruncate conform 

instrucțiunilor locale și naționale. 

 

• Utilizarea aparatului dumneavoastră de cojit 

 

1. Funcționarea pe baterii 

Compartimentul bateriilor este 

localizat în baza aparatului. Asigurați-

vă că bateriile sunt poziționate 

corect în caz contrar, aparatul nu va 

porni. 

 

Testați aparatul de cojit ridicând 

brațele de cojire în partea de sus a 

tijei de sprijin și apăsând butonul de 

pornire/ oprire. 

 

Tipul bateriilor: AA 

Numărul de baterii: 4 (Bateriile nu sunt incluse) 

 

 



2. Adaptor de alimentare 

 

 

Aparatul de cojit poate fi 

folosit și ca un aparat cu fir 

(fără baterii) împreună cu 

adaptorul de alimentare (nu 

este inclus). 

 

 

 

 

UTILIZAREA APARATULUI DUMNEAVOASTRĂ DE COJIT 

Curățați aparatul de cojit și toate componentele sale înainte de asamblare și 

utilizare. Nu atingeți lama aparatului de cojit deoarece aceasta este ascuțită 

și poate provoca răni 

1. Așezați aparatul de cojit pe o suprafață curată și 

stabilă. Verificați dacă butonul pornire/ oprire este 

în poziția „Off”. Introduceți 4 baterii AA în 

compartimentul bateriilor situat în partea inferioară 

a aparatului de cojit sau conectați adaptorul de 

alimentare. 

 

2. Așezați central fructele sau legumele pe coroana 

rotativă și apăsați-le ușor în jos, astfel încât să rămână 

ferm în poziție. 

 

3. Coborâți brațul de fixare pe fructe sau legume, 

introducând vârful în acestea suficient pentru a le 

fixa în poziție. 

Adaptor de 

alimentare 

Mufă de alimentare 



 

4. Folosind maneta de reglare a înălțimii, poziționați 

brațul de cojire deasupra fructului. Nu atingeți lama 

aparatului de cojit deoarece aceasta este ascuțită și 

poate provoca răni. 

 
5. Porniți aparatul de cojire apăsând butonul de 

pornire. Lăsați aparatul de cojire să curețe coaja 

într-un șnur continuu. În momentul în care brațul de 

cojire ajunge în partea de jos a fructului, aparatul se 

va opri automat. Când brațul de cojire este ridicat, 

aparatul va reporni automat. Acest lucru 

economisește timp atunci când faceți spaghetti sau 

spirale din dovlecei. 

 
6. Ridicați brațul de fixare și scoateți fructele sau 

legumele decojite de pe coroana rotativă. 

 
ATENȚIE: Când brațul de cojire este ridicat, aparatul va reporni automat. 

Pentru a opri complet aparatul electric de cojit, ridicați pur și simplu brațul 

de cojire și apăsați butonul de pornire/ oprire. 

 

REȚINEȚI 

 

 
 



Aparatul electric de cojire nu poate curăța capetele. Vă rugăm să folosiți 

lama de curățare fixată în bază. 

 

 
 

 

 

 

 

SCHIMBAREA LAMELOR APARATULUI DE COJIT 

Lamele aparatului de cojit sunt concepute pentru o operație curată și 
facilă de curățare. Când lama sare, se blochează sau se încarcă excesiv, 
poate fi necesară înlocuirea acesteia cu una din lamele de înlocuire 
incluse. 

 
1. Asigurați-vă că aparatul de cojit este oprit. Răsturnați 

aparatul de cojit cu capul în jos și deschideți 
compartimentul de depozitare a lamelor situat în baza cu 
motor. Scoateți una dintre lamele suplimentare de cojit. 
 

 
 

2. Îndepărtați suportul lamei de pe brațul de cojire prin 
apăsarea elementelor de eliberare a lamei și scoaterea 
suportului de pe tija de susținere. 
 

 
3. Scoateți lama aparatului de cojit uzată glisând-o mai întâi, 

de pe suportul lamei. 

Lama de curățare 

fixată în bază 

Curățați restul de 
coajă 

de pe capete. 

Eliminați 

segmentele 

necurățate și 

petele. 



 
Observație: Înainte de a atinge sau a scoate lama aparatului de cojit, 
asigurați-vă întotdeauna că acesta este oprit. Când manipulați lama, nu 
atingeți niciodată lama în sine; ci țineți-o de capătul de culoare roșie. 
 
 

4. Așezați suportul gri al lamei și lama roșie de cojire ca în 
imagine. Cârligele mici din suportul lamei trebuie să fie 
orientate în sus. 

 
 

5. Poziționați lama nouă de cojit cu crestele de pe 
suportul lamei, apoi glisați lama pe suport până când se 
fixează ferm în poziție. Asigurați-vă că lama este bine 
fixată pe suportul lamei înainte de a continua. 
 

 
6. Pentru a fixa la loc suportul lamei, glisați-l înapoi în 

fanta de la capătul brațului de cojire. 
 

ÎNTREȚINERE 

 
Nu scufundați baza cu motor în apă sau în alte lichide. Înainte de a curăța 
aparatul de cojit, îndepărtați bateriile sau adaptorul de alimentare. 

AVERTIZARE: NU SCUFUNDAȚI BAZA CU MOTOR ÎN APĂ SAU UN ALT LICHID. 
BAZA NU POATE FI SPĂLATĂ ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE. 

DEZASAMBLAREA ȘI CURĂȚAREA 

1. Înainte de curățare, opriți aparatul de cojit. 

2. Scoateți suportul lamei de pe brațul de cojire. Îndepărtați în mod sigur lama 
de cojire din suport. 

3. Spălați lama de cojire și suportul acesteia cu apă caldă și săpun. Nu atingeți 
lama din oțel inoxidabil cu degetele. Pentru a elimina orice rest de coajă de 
fructe sau legume, frecați cu atenție lama cu o perie. 

4. Ștergeți baza cu motor, coroana rotativă și brațul de fixare cu o cârpă umedă. 

5. Fixați lama pe suport și apoi fixați suportul pe braț. 



Instrucțiuni de reciclare și eliminare 

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună 
cu alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni 
posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății oamenilor prin 

eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclați produsul în mod responsabil 
pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna 
dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să 
contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua 
acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător. 

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele 
directivelor CE aplicabile. 


