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 Confortul la îndemâna oricui 

 
 
 
 
 

 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Fierbător de ouă  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. 

 
 

 

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988) 
Str. Coşbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureş, jud. Mureş 

Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670 
www.zass.ro, www.sero.ro ,  e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro 
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PREZENTARE 
 

 
 

DESCRIERE PRODUS  
 
1 – Bază 
2 – Tavă pentru ouă 
3 – Ac ouă 
4 – Suport ouă 
5 – Capac 
6 – Fantă aburi 
7 – Cordon de alimentare  
      cu ştecher 
8 – Mâner capac 
9 – Mâner tavă ouă 
10 – Intrerupător (I/0) 
11 – Tavă pentru apă 
12 – Gradaţie pahar 
13 – Pahar  
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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 electrice/electronice. 
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să acordaţi câteva minute citirii instrucţiunilor de utilizare care 
urmează. 
Vă mulţumim ! 

 
ATENŢIE ! - MĂSURI DE SIGURANŢĂ 
• Vă rugăm păstraţi instrucţiunile de utilizare, certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare şi ambalajul produsului. 
• Asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului. 
• Nu operaţi aparatul având mâinile umede sau dacă acesta este ud.  
• Aşezaţi aparatul numai pe o suprafaţă plană. 
• Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi. Folosiţi mânerele şi butoanele pentru operare şi manevrare. Ouăle fierte pot fi foarte fierbinţi, 

prindeţi şi mânuiţi cu grijă. De asemenea capacul, apa şi aburii sunt foarte fierbinţi. 
• Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceţi cordonul, ştecherul sau întreg aparatul în apă sau în alte lichide. 

Dacă aparatul intră în contact cu apa, aşteptaţi uscarea completă înainte de a-l utiliza. 
• Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit lângă copii. Nu lasati aparatul la îndemana copiilor. 
• Pentru a evita producerea unui incendiu, nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul utilizării. 
• Ştecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăţă, se monteză sau se demontează accesoriile. 
• Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l curăţa, a monta/demonta accesorii.  
• Nu introduceţi în aparat ustensile, folii metalice sau alte alimente în afara ouălor. Nu încercaţi să scoateţi ouăle cât timp 

aparatul este în funcţiune. 
• Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu utilizaţi 

aparatul. Apelaţi la un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singuri aparatul. 
• Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului. 
Nu folosiţi aparatul în exterior. Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu folosiţi aparatul 
pe/sau lângă aragaz sau alte aparate care generează căldură. 
• Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei şi nici să atingă suprafeţe fierbinţi. 
• Aparatul se scoate din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi cablul.  
• Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în 

instrucţiuni. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 
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ALTE ATENŢIONĂRI 
1.  Aparatul se încălzeşte foarte repede şi se răceşte foarte lent. Aveţi grijă la apa fierbinte şi la aburii generaţi în timpul 

utilizării. Atingeţi numai mânerul aparatului sau butonul de pornire/oprire.  
2. Nu gătiţi cu acest aparat alte alimente în afara ouălor. 
3. Nu utilizaţi aparatul fără capcacul pus la locul său sau fără tava pentru ouă.  
 
INSTRUCŢIUNI DE OPERARE 
Înainte de prima utilizare, despachetaţi aparatul şi verificaţi ca interiorul acestuia să nu mai conţină nici un material de ambalat. 
Notă: nu puneţi ouă în aparat la prima utilizare, folosiţi doar cu apă pentru a permite căldurii să ardă orice urmă de praf 
acumultă în timpul asamblării aparatului. La prima utilizare ar putea apărea un uşor fum şi miros. Acestea sunt de la rezidurile 
rămase pe aparat în timpul fabricaţiei, vor dispărea în scurt timp.  
 

1. Se pot găti simultan un număr de 7 ouă. Folosiţi numai ouă proaspete!  
2.  Aşezaţi tava pentru ouă (2) peste bază (1).  
3. Cu ajutorul acului pentru găurit ouă se va înţepa oul în partea tocită (capătul mai mare) pentru a evita 

crăparea sa la fiert. Nu utilizaţi forţă, altfel s-ar putea să spargeţi oul. 
ATENŢIE! Acul din dispozitivul (3) este foarte ascuţit. 
Aşezaţi ouăle în suportul de ouă (4), cu capătul mai mare în jos. 
4. Se umple paharul cu apă rece în funcţie de duritatea dorită a oului fiert şi a numărului de ouă. Pe paharul 

de măsură (13) există 3 gradaţii principale (12), corespunzătoare durităţii oului obţinute în urma fierberii: 
Gradaţia 1 – Moale (soft , weich , mollet)   Timp gătire: aproximativ 5 minute 
Gradaţia 2 – Mediu (medium , mittel , medium)  Timp gătire: aproximativ 10 minute 
Gradaţia 3 – Tare (hard , hart , dur)   Timp gătire: aproximativ 15 minute  

Atenţie: Gradaţiile se aplică la dimensiunile unui ou mediu. În funcţie de mărimea, numărul şi prospeţimea ouălor, 
rezultatele pot fi uşor diferite. Duritatea obţinută a oului depinde şi de alţi factori, cum ar fi temperatura din cameră, etc. 

Exemplu: dacă doriţi să fierbeţi 4 ouă moi, umpleţi paharul cu apă până la semnul 4 al gradaţiei 1. 
Dacă apa este foarte dură, puteţi adăuga o jumătate de linguriţă. În rest nu utilizaţi nici un alt lichid în afara apei. De asemenea 

nu adăugaţi nici un aditiv (cum ar fi sarea) în apă.  
5.   Turnaţi apa din pahar (13) în tava pentru apă (11). Aveţi grijă să nu vărsaţi apă pe bază (1). 
6. Acoperiţi suportul de ouă (4) cu capacul (5). Asiguraţi-vă că suportul de ouă (4) şi capacul (5) sunt bine montate pe bază (1). 
7.   Puneţi întrerupătorul (10) în poziţia 0 (aparat oprit).  
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8.   Introduceţi ştecherul (7) într-o priză corespunzătoare şi porniţi aparatul, apăsând întrerupătorul (10) în poziţia I (pornit). 
Lampa indicatoare a întrerupătorului se aprinde. 
9.   Plita bazei (1) începe să încălzească apa din tava pentru apă (11). 
Atenţie: unele părţi ale aparatului devin fierbinţi. Atingeţi numai mânerele (8, 9). De asemenea aveţi grijă la apa fierbinte şi la 

emisiile de vapori. Nu mutaţi aparatul în timpul funcţionării! 
10.   Apa începe să fiarbă şi vor ieşii aburi prin fanta de aburi (6). Capacul (5) nu se va scoate în timpul funcţionării aparatului. 
11.  Când toată apa din tavă se evaporă, ouăle sunt făcute. Un semnal sonor va fi emis, lampa de control se stinge. Opriţi 
aparatul prin aducerea întrerupătorului (10) în poziţia 0, semnalul sonor va înceta. Scoateţi apoi ştecherul din priză. 
12.  Atenţie! Ridicaţi capacul (5) cu grijă, ţinând numai de mânerul (8). Scoateţi tava pentru ouă (2) ţinând de mânerul (9). 
Puneţi câteva secunde ouăle sub un jet de apă rece. Acum puteţi lua ouăle de pe suport (eventual folosiţi un şervet) şi se pot 
servi.   
 
ATENŢIONĂRI 
Aveţi grijă la aburul fierbinte! Din moment ce capacul este foarte cald, folosiţi mânerul pentru a ridica capacul sau folosiţi mănuşi 
de bucatarie şi puneţi aparatul pe suprafeţe rezistente la căldura. 
Dacă doriţi să mai folosiţi aparatul încă o dată, aşteptaţi o scurtă perioada de aprox. 5 minute după care puteţi utiliza fierbatorul 
din nou. 
Întotdeauna opriţi aparatul după utilizare şi scoateţi-l din priză. 
 
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE 
1. Înainte de a începe operaţia de curăţire, asiguraţi-vă că fierbătorul este scos din priză şi este complet răcit. 
2. Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi. Curăţaţi exteriorul bazei (1) şi tava pentru apă (11) cu o cârpă uşor umezită şi ştergeţi 

cu una uscată. Aplicaţi agentul de curăţare folosit direct pe cârpă şi nu pe aparat.  
3. Capacul (6) şi tava pentru ouă (2) cu suportul de ouă (4) pot fi spălate cu apă.  
4. Atenţie: Nu permiteţi elementelor electrice din aparat să intre în contact cu apa.  
 
Decalcifierea tăvii pentru apă (11) 
Cojile de ouă conţin multe săruri de calciu. Din acest motiv decalcifiaţi regulat fierbătorul. Pentru aceasta turnaţi un pic de oţet 
alimentar în paharul (13). Umpleţi restul paharului cu apă. Turnaţi această soluţie în tava pentru apă. Lăsaţi soluţia să acţioneze 
pentru aproximativ 30 de minute apoi turnaţi afară soluţia. Ştergeţi tava pentru apă (11) cu o cârpă moale şi uscată. 
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Atenţie! Nu fierbeţi soluţia cu oţet. Pentru realizarea decalcifierii aparatul nu trebuie pornit! 
 
Dacă nu folosiţi aparatul pentru o perioadă mai îndelungată (dupa o curăţire şi uscare prealabilă) vă recomandăm să îl 
depozitaţi într-un loc uscat şi răcoros, ambalat în cutia originală. 
 
 
POFTĂ BUNĂ ! 
 
 
GARANŢIE 
Perioada de garanţie este de 2 ani de la data cumpărării. Condiţiile valabilităţii garanţiei sunt menţionate în certificatul de 
garanţie al produsului. 
 
 
INFORMAŢII TEHNICE: 
Tensiune: 230V c.a., 50 Hz 
Putere nominală: 350 W 
 

Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător 
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. 


