
 
MODEL:  
ZKG 01 W (alb) 
ZKG 01 B (negru) 
 

 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
CONVECTOR ELECTRIC CU STICLĂ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni de utilizare înainte de utilizarea aparatului. 
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Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, şi acest produs a fost conceput pe 
baza cunoştinţelor tehnice cele mai noi şi s-a fabricat prin utilizarea componentelor electrice/electronice cele mai 
fiabile şi moderne.Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să vă acordaţi câteva minute ca să citiţi 
instrucţiunile de utilizare care urmează. 
Vă mulţumim ! 
  
ATENŢIONĂRI !! 
• Despachetaţi produsul şi verificaţi dacă acesta este intact. În cazul în care pare a nu fi intact, nu asamblaţi  

aparatul şi apelaţi la un service autorizat. Nu lăsaţi materialele din ambalaj (în special pungi PE) la 
îndemâna copiilor. 

• Înainte de a porni aparatul verficaţi dacă tensiunea şi frecvenţa sursei de alimentare corespund cu cele 
înscrise pe aparat. 

• Nu atingeţi aparatul cu mâinile sau picioarele ude. 
• Nu lăsaţi aparatul în funcţiune în timpul somnului. 
• Nu stropiţi aparatul cu apă şi nu-l acoperiţi cu haine umede.  
• Nu folosiţi aparatul în afara încăperilor şi în locuri umede. 
• Utilizaţi aparatul pe o suprafaţă netedă şi stabilă. 
• Este interzisă montarea direct pe perete (fără a folosi suportul inclus). 
• Înainte de curăţire, opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la priza de alimentare. 
• Nu folosiţi convectorul lângă cada de baie, duş, piscină, etc. 
• Nu utilizaţi aparatul lângă materiale inflamabile, explozibile sau termodeformabile, mobilier din lemn, haine 

şi alte textile. 
• Nu folosiţi aparatul cu prize  programate sau cu termostate de ambianţă. 
• Nu acoperiţi aparatul în timpul funcţionării. 
• Dacă cordonul de alimentare este deteriorat duceţi aparatul imediat la un service autorizat   
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• Nu loviţi şi nu stricaţi cordonul de alimentare. Nu trageţi de cordonul de alimentare pentru a scoate 
ştecherul din priză. 

• Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilităţi fizice, senzoriale sau 
mentale. Utilizatorii fără experienţă şi care nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucţiunile 
pentru utilizator, trebuie să fie supravegheaţi de o persoană care răspunde de siguranţa lor. 

• Folosiţi aparatul conform destinaţiei sale, adică încălzire pentru uz casnic. Nu folosiţi aparatul în alte 
scopuri deoarece poate fi periculos. Producătorul nu este responsabil pentru pagubele cauzate de 
folosirea incorectă a aparatului! 

 
Părți componente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 

Fig.2 
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Asamblare 
1.  Montarea în picioare 
Întoarceți aparatul cu 180 ° pe o suprafață moale (ex.: covor) după care atașați cele 
două picioare de plastic cu șuruburile livrate în pachet.  
 
2. Montarea pe perete 
Dispozitivul trebuie să fie instalat astfel încât fluxul de aer nu este 
obstrucționat. Instalarea trebuie făcuta de persoane calificate pentru a 
se evita un pericol.  
Respectați distanțele minime între dispozitiv și pereți, podea, mobilier 
etc. (așa cum apare în imagine):  
- De la tavan – min. 60 cm;  
- De la podea – min. 30 cm;  
- Stanga, dreapta, in fata aparatului – min. 30 cm. 
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Prezentare 
 
1. Afișaj LCD 
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2. Panou de control tactil 
 

 
 
Funcționare și utilizare 
 
1. Pornire/oprire convector 
Se pornește aparatul apăsând „Întrerupătorul Pornit/Oprit” (Fig.1). Apăsați tasta “Stand By” pentru a ieși din 
modul de așteptare “Stand By”, “Afișajul LCD” (Fig.2) arată temperatura ambientă curentă și ora setata 
(implicit ora 12:00). Apăsați tasta “Stand by” din nou pentru a activa modul de așteptare. 
Oprirea se face tot de la „Întrerupătorul Pornit/Oprit” ținând cont de faptul că odată oprit se șterg toate 
setarile din memorie. 
2. Alegerea modului de funcționare 
Convectorul oferă două moduri distincte de funcționare: 

- Modul de încălzire făra programare (la liber) 
- Modul de programare săptămânală 

Pentru alegerea modului de funcționare apăsați tasta „PROG”, alegeți modul de funcționare, “încălzire făra 
programare” sau “programare săptămânală” folosind tastele “crește valoarea”/”scade valoarea”. Pictograma 
modului de funcționare ales va clipi intermitent pe afișaj. Pentru fixarea modului apăsați tasta “OK”. 
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a) Modul de încâlzire fără programare 
Acest mod vă oferă trei funcții suplimentare: 
 

 
  
 
b) Modul de programare săptămânală 
După intrarea în “modul de încălzire săptămânal” și atunci când pictograma zilei de luni se aprinde intermitent 
utilizati tastele “crește valoarea”/”scade valoarea” pentru a selecta ziua care urmează să fie programată. 
Fiecare număr corespunde zilei respective a săptămânii. Apăsați tasta PROG pentru a confirma. Folosiți 
tastele “crește valoarea”/”scade valoarea” pentru a selecta funcția de încălzire. Apasati tasta “OK” pentru a 
confirma selecția. Acum, folosind tastele “crește valoarea”/”scade valoarea” și scala de 24 de ore (Fig.3) ca 
referință, setați durata de funcționare dorita pentru modul selectat. Apăsați tasta “OK” și așteptați timp de 10 
secunde pentru a salva setările. Apăsând tasta “PROG” în timpul ce faceti setările se resetează  timpul la 
valoarea implicită. Programați fiecare zi a săptămânii separat urmând pașii de mai sus. 
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Reglarea temperaturii 

Pentru a regla temperatura apăsați tasta “TEMP”. Valoarea temperaturii începe să clipească pe afișajul LCD. 
Se folosesc tastele “crește valoarea”/”scade valoarea” pentru a selecta temperatura dorită. Apăsați din nou 
tasta “TEMP” pentru a confirma. Temperatura poate fi reglată între 15 și 50°C. 
 
Funcția blocare pentru copii 
 
Pentru a seta convectorul la modul de așteptare „Stand By” și a aplica funcția de blocare pentru copii, apăsați 
tasta de așteptare „Stand By” și așteptați timp de 10 secunde. Atunci când convectorul este în modul de 
operare, funcția de blocare pentru copii este activată în mod automat atunci când nici un buton nu este apăsat 
timp de 10 secunde. Pentru a debloca, apăsați tasta “OK” și apoi tasta ”scade valoarea”. Convectorul e blocat 
atunci când pictograma de pe afișaj e un lacăt închis. 
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Setarea orei 
 
Pentru a seta ora apăsați tasta „TIME”, când cifrele care reprezintă ora încep să clipească folosiți tastele 
“crește valoarea”/”scade valoarea” pentru a fixa ora. Pentru confirmare apăsați din nou tasta “TIME” moment 
în care cifrele care reprezintă minutele încep să clipească. Folosiți tastele “crește valoarea”/”scade valoarea” 
pentru a fixa minutele și pentru confirmare din nou tasta „TIME”. 
 
Întreținere, curățare și depozitare 
 
Aparatul necesită numai o curăţire regulată exterioară. 
După folosire şi înainte de curăţire deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică şi aşteptaţi răcirea lui. Curăţaţi 
grilajul de praf cu o periuţă sau prin aspirare. 
Nu curăţaţi aparatul cu benzină, diluant, prafuri şi soluţii abrazive, etc. 
Folosiţi o cârpă moale umedă şi apoi lăsaţi întotdeauna aparatul să se usuce. 
Când nu se utilizează un timp îndelungat, aparatul se curăţă, se introduce într-o pungă de PE sau se 
reambalează şi se depozitează într-un loc uscat. 
 
 
Specificații tehnice 
 
Model: ZKG 01 W (alb), ZKG 01 B (negru) 
Tensiune: 230 V, 50 Hz 
Putere: 2000 W 
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INFORMAŢII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN 
CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/EU 
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. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veţi 
evita eventualele consecinţe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului şi sănătăţii înlăturarea 
incorectă, şi veţi permite valorificarea materialelor constituente pentru economisirea energiei şi a resurselor. 
Detalii suplimentare se pot solicita la administraţia locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. 
Îndepărtarea necorespunzătoare a deşeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naţionale, amendată. 
Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea 
unei pubele tăiate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unic importator în România: ZASS Romania SRL (CUI RO15328988) 
Ungheni nr. 40 A, cod 547605, jud. Mureş 

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

Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate şi conformitate 
electromagnetică. 

Acest produs nu conţine materiale periculoase pentru mediul înconjurator (plumb, 
mercur, cadmiu, crom hexavalent şi agenţi inflamabili bromuraţi: PBB şi PBDE). 


