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 Confortul la îndemâna oricui 

 
 
 
 
 

 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Aparat de tocat carne 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notă 
Accesoriul D se foloseşte pentru a umple cârnaţi lungi, iar H se 
foloseşte pentru a obţine cârnaţi mai scurţi. 

DESCRIERE PRODUS  
 
A – Accesoriu presare 
B – Pâlnie de alimentare 
C – Inel de fixare şi suport plăci  
D – Accesoriu umplere cârnaţi (lung) 
E – Sită tocare mare – tocare grosieră 
F – Sită tocare mică - tocare fină 
G – Adaptor  
H – Accesoriu umplere cârnaţi (scurt) 
I – Sită tocare medie 
J – Cuţit tip stea  
K – Melc 
L – Buton fixare sau eliberare subansamblul M 
M – Legătură tip “T” 
N – Întrerupător rotire în sens invers (se apasa cand O este pe II) 
O – Comutator (0 – oprit, I – pornit, II – funcţionare în sens invers) 
P – Şaibă plastic  
Q – Şaibă metalică 

Asamblare pt. umplere cârnaţi Asamblare pt. tocat (carne) 
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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 prizei de alimentare 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. 
• Este necesară o atentă supraveghere a aparatului când este folosit în preajama copiilor. 
• Nu folosiţi continuu aparatul. Motorul se poate supraîncălzi. După maxim 15 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. 
• Înainte de punerea în funcţiune, asiguraţi-vă că aparatul este corect asamblat. Nu desfaceţi inelul de fixare în timpul utilizării 

aparatului. Atenţie la mânuirea cuţitului. Nu băgaţi degetele în aparat. 
• Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafeţe fierbinţi. 
• Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu folosiţi 

aparatul. Apelaţi la un Service autorizat ZASS pentru a verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singur aparatul. 
• 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 lângă suprafeţe fierbinţi. 
• Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 
 

UTILIZARE 
• Înainte de prima folosire, spălaţi cuţitul, sitele, pâlnia, etc. în apă călduţă cu săpun sau detergent neutru pentru spălat vase. 

Clătiţi cu apă caldă, după care uscaţi părţile componente. 
• Aşezaţi aparatul asamblat pe o suprafaţă stabilă, în aşa fel încât aerisirile de la baza şi din spatele aparatului să nu fie blocate.   
• Asiguraţi-vă că aparatul este oprit (comutatorul în poziţia 0). Introduceţi ştecherul cordonului de alimentare în priză.  
• Puneţi o farfurie mare şi adâncă (sau un platou) sub ieşirea tubulară a tocătorului pentru alimentele tocate.  
• Mai întâi porniţi aparatul, abia apoi adăugaţi alimentele pentru tocare. 
• Dacă motorul încetineşte sau se opreşte (acest lucru se poate datora alimentelor care blochează melcul), opriţi mai întâi 

aparatul, scoateţi-l din priză, apoi curăţaţi şi deblocaţi interiorul acestuia. Puteţi eventual debloca prin comutarea pe rotire în 
sens invers. 
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• De preferat utilizaţi tocătorul la o temperatură a camerei de 20-25°C, faceţi o pauză de aproximativ 30 minute după fiecare 
utilizare continuă de 10-15 minute. Dacă temperatura din cameră este mai ridicată, reduceţi timpul de utilizare continuă.   

 

SFATURI ŞI RECOMANDĂRI 
• Tăiaţi alimentele în fâşii sau cuburi mai mici decât gaura pâlniei de umplere a aparatului. 
• Aveţi grijă să nu introduceţi în aparat carne cu oase, tendoane dure, coji de nuci, etc. 
• Carnea sau peştele crud se recomandă a fi răcite (nu îngheţate) înainte de tocare, pentru a reduce pierderea de zeamă. 
• Carnea proaspăt tocată trebuie refrigerată sau gătită în termen de maxim 24 de ore. 
• La o folosire intensă a aparatului, grăsimea din carne se poate acumula în interiorul tubului aparatului, forţând motorul şi 

reducând eficienţa tocătorului. Dacă se întâmplă acest lucru, opriţi imediat aparatul. Spălaţi părţile componente în apă caldă, 
după care reasamblaţi aparatul. Dacă e posibil, alternaţi tocarea/mărunţirea pâinii cu tocarea cărnii (acest lucru ajută la 
menţinerea curată a melcului şi tubului interior.  

 

CURĂŢIRE ŞI ÎNTREŢINERE 
Înainte de a începe operaţia de curăţire, asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi scos din priză. 
Spălaţi accesoriile cu apă călduţă cu detergent neutru, clătiţi cu apă caldă după care uscaţi. Cu excepţia unităţii motor, toate 
părţile aparatului pot fi spălate. Mânuiţi cu atenţie cuţitele şi părţile ascuţite ale aparatului. Nu introduceţi părţile componente în 
maşina de spălat vase. Nu folosiţi unelte metalice pentru a curăţa părţile componente, scoateţi sau curăţaţi carnea cu mâna. 
Curăţaţi exteriorul cu o cârpă uşor umezită, după care ştergeţi cu o cârpă uscată. 
Nu folosiţi pentru curăţare benzină, diluant, perii metalice, praf abraziv sau alte materiale similare. 
Nu introduceţi aparatul în apă sau în alte lichide. 
După spălare şi uscare, cuţitul tip stea şi sitele se vor acoperi cu ulei comestibil, pentru a le menţine lubrifiate şi a nu rugini.  
 

INFORMAŢII TEHNICE: 
Tensiune: 230 V, c.a. , 50 Hz 
Putere nominală: 600 W  
Timp utilizare: 10-15 minute pornit, 30 minute oprit. 
Nivel zgomot < 85 dB(A) 
Clasa de protecţie:  II  

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. 


