
 
 

Ventilator electric de picior cu oscilaţie ovală 
TIP : ZF-09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Măsuri de precauţie 
La folosirea aparatelor electrice, urmaţi întotdeauna regulile elementare de siguranţă, incluzând următoarele 
: 
⇒ Vă rugăm citiţi în totalitate instrucţiunile de utilizare înainte de folosirea ventilatorului. 
⇒ Folosiţi ventilatorul numai pentru scopul menţionat în instrucţiuni. 
⇒ Pentru a vă proteja împotriva şocurilor electrice nu poziţionaţi aparatul în fereastră, nu scufundaţi 

ventilatorul, ştecherul sau cordonul în apă şi nu-l stropiţi.  
⇒ Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în imediata apropiere a ventilatorului pornit ! 
⇒ Scoateţi ventilatorul din priză când nu-l utilizaţi, când îl mutaţi dintr-un loc în altul, înainte de 

asamblarea/dezasamblarea părţilor componente, înainte de curăţarea acestuia. 
⇒ Evitaţi contactul cu părţile în mişcare ale ventilatorului. 
⇒ Nu folosiţi ventilatorul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. 
⇒ Nu aşezaţi ventilatorul sau orice parte a acestuia în apropierea unui foc deschis, a unui aparat de gătit 

sau de încălzire. 
⇒ Nu folosiţi ventilatorul dacă este deteriorat (total sau parţial), lovit, cu ştecherul sau cordonul deteriorat. 
⇒ Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente. 
⇒ Nu folosiţi ventilatorul afară, ci numai în spaţii acoperite. 
⇒ Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste muchia mesei sau să atingă suprafeţe încinse. 
⇒ Ventilatorul trebuie scos din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi cablul. 
⇒ Aşezaţi întotdeauna ventilatorul pe o suprafaţă plană şi uscată. 
⇒ Nu atârnaţi sau montaţi ventilatorul pe perete sau tavan. 
⇒ Nu folosiţi ventilatorul fără apărătorile de protecţie. 
⇒ Produsul este destinat folosirii casnice şi nu va fi folosit în scopuri industriale sau comerciale. 
⇒ Nu conectaţi niciodată cordonul de alimentare la o reţea de tensiune diferită de cea nominală (220-230V, 

50 Hz). 
⇒ În cazul apariţiei unor probleme de funcţionare sau a deteriorării cablului de alimentare, apelaţi doar la 

un Service autorizat, din cele enumerate pe Certificatul de Garanţie. 
 
CITIŢI ŞI PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
  
 



Asamblare : 
1. Scoateţi toate părţile componentele ale ventilatorului din cutie: 
⇒ Ansamblul motor, incluzând piuliţa apărătoare şi capacul de elice. 
⇒ Set apărători, frontal şi posterior. 
⇒ Elice. 
⇒ Suport pt. montare înălţată . 
⇒ Set picioare suport (picior inferior şi superior), şuruburi 
⇒ Capac 

 
2. Asamblarea capului ventilatorului 
⇒ Scoateţi piuliţa apărătoare şi capacul elicei din ansamblul motor. Atenţie : capacul elicei este filetat 

invers. Rotiţi în sensul acelor de ceasornic pentru a-l scoate de pe axul motorului. 
⇒ Puneţi apărătoarea posterioară peste axul motor şi pe ansamblul motor, având grijă ca mânerul să fie 

orientat în sus. Elementele de poziţionare din plastic ale ansamblului motor trebuie să fie aliniate cu 
găurile din apărătoarea posterioară. Puneţi la loc piuliţa apărătorii şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic 
pentru a fixa apărătoarea posterioară de ansamblul motor.  

⇒ Aliniaţi axul motorului cu gaura în formă de "D" a elicei ventilatorului. Introduceţi complet axul motor în 
elice, apoi fixaţi cu capacul elicei, rotind în sensul invers acelor de ceasornic. Nu strângeţi excesiv. 

⇒ Deschideţi cât mai mult inelul de plastic (cu ajutorul şurubului), astfel încât să fie mai mare decât 
circumferinţa apărătorii frontale. Apoi potriviţi apărătoarea frontală peste apărătoarea posterioară şi 
introduceţi inelul de plastic peste ele. Potriviţi inelul de plastic peste ansamblul celor 2 apărători şi 
strângeţi şurubul până când se realizează o îmbinare perfectă şi strânsă. Astfel, asamblarea capului 
ventilatorului este completă. 

 
 



3. Asamblarea bazei 
⇒ Luaţi cele 2 părţi de plastic ale bazei. Veţi observa că una dintre ele are o tăietură în formă 

dreptunghiulară pe partea interioară iar cealaltă o tăietură pe partea superioară. Luaţi piciorul cu tăietura 
pe partea interioară şi aşezaţi-l peste piciorul cu tăietura pe partea superioară, potrivind secţiunile cu 
degajare una peste alta. Apăsaţi astfel încât cele 2 piese de plastic să se îmbine perfect. 

⇒ Ţinând baza (cele 2 piese de plastic îmbinate) într-o parte introduceţi partea filetată a suportului în gaura 
din centrul bazei, având grijă să potriviţi capătul suportului astfel încât acesta să se fixeze perfect în 
baza de plastic. Strângeţi după acea piuliţa suportului (în sensul acelor de ceasornic), până când 
suportul este strâns legat de bază. Astfel, asamblarea bazei este completă. 

 
4. Asamblarea finală 
⇒ Răsuciţi şurubul de la baza ansamblului motor în sens 

invers acelor de ceasornic, până nu se mai vede porţiunea 
filetată. 

⇒ Montaţi capătul cromat al suportului în gaura din partea de 
jos a ansamblului motor şi introduceţi-l complet. Dacă 
suportul nu intră complet, şurubul trebuie slăbit în 
continuare. Răsuciţi şurubul în sensul acelor de ceasornic 
pentru a fixa ansamblul motor de suport şi asamblarea este 
completă. 

 
Folosire: 
⇒ Puneţi ventilatorul pe o suprafaţă netedă, stabilă şi uscată. 
⇒ Conectaţi cordonul de alimentare la reţeaua de tensiune 

(230 V, 50 Hz). 
⇒ Porniţi ventilatorul şi selectaţi viteza dorită cu ajutorul 

comutatorului de control al vitezei localizat în partea frontală 
a ventilatorului, sub apărătoarea elicei (0-oprit, 1-viteza 
mică, 2-viteza medie, 3-viteza mare). 

⇒ Pentru ajustarea înălţimii ventilatorului, slăbiţi inelul de 
ajustare a înălţimii, rotind câteva ture în sens invers acelor 
de ceasornic. Ridicaţi partea cromată a suportului şi ţinând 
în acelaşi timp de partea inferioară, trageţi sau împingeţi 
pentru înălţarea, respectiv scurtarea suportului ventilatorului. 
Înşurubaţi la loc inelul de ajustare a înălţimii, având grijă să 
nu strângeţi prea tare. 

⇒ Direcţia de ventilare poate fi reglată în raport cu baza, 
slăbind şurubul de la baza ansamblului motor şi rotind capul 
ventilatorului. 

⇒ Pentru ca ventilatorul să funcţioneze în regim oscilant 
apăsaţi butonul de oscilaţie aflat deasupra ansamblului motor. Ventilatorul va oscila în plan vertical şi 
orizontal. Pentru operare în regim staţionar, trageţi butonul de oscilaţie în sus. 

 
Întreţinere, curăţare şi depozitare 
⇒ Elicea şi grilajele de protecţie trebuiesc curăţate periodic pentru funcţionare optimă. Scoateţi ştecherul 

din priză şi efectuaţi operaţiunile de dezasamblare a pieselor ce trebuiesc curăţate. Ştergeţi cu o cârpă 
umedă şi apoi cu una uscată. 

⇒ Niciodată nu introduceţi vreuna din părţile componente în apă. Ştergeţi întotdeauna ventilatorul doar cu 
cârpă uscată sau puţin umezită. 

⇒ Depozitaţi ventilatorul într-un loc uscat şi răcoros. 
 
 
INFORMAŢII TEHNICE: 
Voltaj :   220 – 240 V / 50 Hz 
Putere:   55 W 
Diametru elice:  16” (41 cm.) 
3 setări pentru viteză  
Zgomot < 65 dB (A) 
 
 
 
 

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 , e-mail: office@zass.ro 

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.


