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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Tigaie electrică multifuncţională 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
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 



 2 

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. Racordaţi aparatul la reţeaua 

electrică numai după punerea comutatorului în poziţia OFF. Folosiţi aparatul pe o suprafaţa plană, stabilă şi uscată. Aşezaţi 
aparatul pornit la minimum 15 cm de perete. 

• Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceţi cordonul, ştecherul sau aparatul în apă sau în alte lichide.  
• Nu alimentaţi aparatul cu ajutorul prelungitorului. 
• Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit în preajma copiilor. 
• Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcţionării (timpii de gătire diferă funcţie de alimente preparate). 
• Suprafeţele sunt foarte fierbinţi în timpul utilizării sau imediat după utlizarea aparatului. Folosiţi întotdeauna mănuşi de 

bucătărie termoizolante (mănuşi de cuptor) pentru mânuirea aparatului. 
• Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi, folosiţi doar mânerele sau butoanele. Lăsaţi aparatul să se răcească complet înainte de 

curăţare sau de depozitare. 
• Suprafaţa tigăii este specială. Nu umblaţi în tigaie cu obiecte ascuţite. Nu tăiaţi niciodată alimentele în tigaie cu cuţitul. 
• Ştecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăţă, se monteză sau se demontează accesoriile.  
• Asiguraţi-vă că tava de plastic este la locul său înainte de a porni aparatul. Scoateţi şi goliţi tava de plastic înainte de 

curăţarea şi depozitarea aparatului. 
• Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice natură, 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. Utilizaţi aparatul doar cu mâinile uscate. 
• 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. 
• Comutatorul este elementul cel mai vulnerabil al aparatului – protejaţi-l de şocuri, deoarece se poate deteriora uşor. 
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• Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile (hârtie, pungi de nylon, etc.). 
• Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în 

instrucţiuni.  
• Acest aparat nu se va folosi de către persoane infirme, persoane cu capacităţi senzoriale şi mentale reduse, persoane lipsite 

de experienţă sau copii. În cazurile menţionate se va folosi numai sub supravegherea unei persoane adulte responsabile. 
• Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 
 

Gătiţi sănătos legume, fructe, carne, peşte, cârnăciori, mici, ouă, fructe de mare, pizza, etc., fără a mai utiliza ulei sau grăsime 
numai cu acestă tigaie electrică multifuncţională ce coace, prăjeşte, frige, fierbe la aburi, prepară la grătar, pizza, etc. Este 
ideală pentru toate felurile de mâncare exotice sau tradiţionale. Mâncarea nu se usucă, rămâne moale şi îşi păstrează mirosul, 
cu pierderi minime ale caliăţilor nutritive. Tigaia electrică are suprafaţa fabricată dintr-un material rezistent şi neaderent, pentru o 
spălare şi curăţare uşoară. Preparatele nu se mai lipesc aşa repede de tigaie. Deoarece grill-ul este dotat cu un capac tip yena, 
veţi spune adio fumului sau mirosului din casă. Preparatele dvs. vor fi gata în doar câteva minute mulţumită puterii mari a 
aparatului, de 1500W. Datorită capacului tip yena, temperatura este constantă şi preparatele se vor găti uniform pe toate părţile. 
 

UTILIZARE 
Înainte de prima utilizare sau după o nefolosire mai îndelungată ştergeţi placa antiaderentă cu o cârpă 
umedă. Aşezaţi aparatul pe o suprafaţa plană, stabilă şi uscată. Introduceţi regulatorul de temperatură 
în tigaie (Atenţie – introduceţi aparatul în priză NUMAI după ce aţi montat regulatorul de temperatură 
pe tigaie) – vezi fig. alaturată. 
Introduceţi cordonul de alimentare într-o priză corespunzătoare. Reglaţi temperatura funcţie de natura 
alimentelor gătite. Întotdeauna încălziţi mai întâi tigaia pentru 3-4 minute, fără alimente, cu capacul 
aşezat. Astfel alimentele ce urmează a fi preparate se vor găti mai bine şi mai repede. Aşteptaţi până se aprinde lampa de 
control, după care puteţi începe prepararea mâncării.  
Folosind mănuşi de bucătărie termoizolante, ridicaţi cu grijă capacul, aşezaţi-l pe o suprafaţă dură, neinflamabilă. Adăugaţi în 
tigaie alimentele de gătit. Puneţi la loc capacul. 
Indicatorul luminos va fi aprins, indicând că tigaia electrică este în funcţiune. 
Verificaţi regulat starea alimentelor, nu este neapărat necesar să întoarceţi alimentele, ele se vor găti pe ambele părţi. Dacă 
totuşi consideraţi, puteţi întoarce cu grijă alimentele. Atenţie la capac şi la tigaie, acestea sunt foarte fierbinţi, utilizaţi mănuşi de 
bucătărie. 
După ce alimentele sunt complet gătite, scoateţi-le cu grijă din tigaie, utilizând o spatulă specială sau ustensile de plastic sau 
lemn destinate special utilizării cu suprafeţe antiaderente. 
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Scoateţi aparatul din priză imediat ce aţi terminat gătirea. Aşteptaţi răcirea sa înainte de a-l curăţa şi a-l depozita. Scoateţi 
întotdeauna tava de plastic şi goliţi-o/curăţaţi-o. 
NOTĂ: aparatul este prevăzut cu un termostat reglabil. Cu cât setaţi pe un număr mai mare, tigaia va fi mai fierbinte. Setaţi în 
funcţie de cerinţele reţetei de gătire sau în funcţie de experienţa formată.  
CURĂŢIRE ŞI ÎNTREŢINERE 
Înainte de a-l curăţa şi a-l depozita, asiguraţi-vă că aparatul este scos din priză şi s-a răcit complet.  
Nu folosiţi pentru curăţare benzină, diluant, perii metalice, unelte ascuţite, praf abraziv sau alte materiale similare. Puteţi cauza 
defectarea iremediabilă a suprafeţei antiaderente, a suprafeţelor metalice sau de plastic. 
Tava de plastic se poate spăla în apă călduţă cu săpun sau cu detergent lichid. 
Utilizaţi o spatulă cu formă specială sau ustensile de plastic sau lemn pentru a curăţa suprafaţa antiaderentă de eventualele 
alimente prinse pe tigaie. Puteţi utiliza de asemenea un burete neabraziv umezit (sau un prosop de hârtie) pentru a şterge 
petele de pe interiorul tigăii. 
După ce s-a uscat, ungeţi tigaia cu un strat subţire de ulei. Aveţi grijă ca uleiul să nu ajungă în interiorul aparatului (între 
marginea tigăii şi unitatea de încălzire). 
Curăţarea capacului – pentru curăţare folosiţi burete îmbibat în detergent pentru vase.  
Curăţarea regulatorului de temperatură (termostatului) – curăţaţi-i suprafaţa cu un material textil uscat 
Pentru uscare stergeţi interiorul cu un prosop de hârtie. Exteriorul poate fi uscat deasemenea utilizând un prosop de hârtie sau 
o cârpă moale uscată. 
Nu introduceţi aparatul în apă sau în alte lichide şi nici în maşina de spălat vase! 
Depozitaţi aparatul într-un loc uscat şi rece. 
 

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: 230 V, c.a. , 50 Hz 
Putere nominală: 1500 W 
Masa netă: 0.90 kg 
 

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. 


