
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Ventilator de picior cu oscilaţie, timer şi telecomandă 

Model: ZFTR-1603 
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 ! 

Măsuri de precauţie 
• 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 folosiţi aparatul în exterior ci numai în spaţii acoperite! 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 folosiţi ventilatorul fără apărătorile de protecţie! 
• Aparatul nu se va utiliza de către copii. Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în imediata apropiere a ventilatorului pornit! 
Este necesară o atentă supraveghere a aparatului când este folosit în preajma copiilor. 
• Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea 

aparatului. 
• Nu atingeţi părţile în mişcare! Nu introduceţi degetele prin grilaj! Evitaţi contactul cu părţile în mişcare ale 

ventilatorului, nu introduceţi obiecte prin grilajul ventilatorului! 
• Utilizaţi şi operaţi aparatul doar cu mâinile uscate! Aşezaţi întotdeauna ventilatorul pe o suprafaţă plană, stabilă şi 

uscată. Nu atârnaţi sau montaţi ventilatorul pe perete sau tavan. 
• Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafeţe fierbinţi. 
• Nu folosiţi ventilatorul dacă este deteriorat (total sau parţial), lovit, cu ştecherul sau cordonul deteriorat. 
• Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice fel, 

nu folosiţi aparatul. Nu utilizaţi aparatul dacă cordonul de alimentare este deteriorat. Apelaţi la un Service autorizat 
ZASS pentru a verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singur aparatul! 

• Aparatul se va opri înaintea montării sau schimbării acesoriilor sau înainte de curăţire. 
• Ştecherul trebuie scos din priză atunci când nu utilizaţi ventilatorul, când îl mutaţi dintr-un loc în altul, înainte de 

asamblarea/dezasamblarea părţilor componente şi înainte de curăţarea acestuia. 
• 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 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. 
• 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. 

• Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului 
• 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, 50Hz). 
CITIŢI ŞI PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

 
  
 

INFORMAŢII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/UE 
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. 
 

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). 



DESCRIEREA PĂRŢILOR COMPONENTE – modelul de picior 
1. Grilaj frontal 
2. Margine grilaj frontal 
3. Piuliţă elice 
4. Elice 
5. Piuliţă grilaj spate 
6. Grilaj spate 
7. Mâner 
8. Ax motor 
9. Buton control oscilaţii 
10. Ansamblul motor 
11. Ajustare direcţie ventilare 
12. Cutie panou control 
13. Şurub fixare 
14. Tub telescopic 
15. Inel ajustare înălţime 
16. Tub bază 
17. Capac bază 
18. Picioare în cruce 
19. Cordon alimentare 
20. Panou control 
21. Receptor infraroşu 
22. Telecomandă infraroşu 
23. Şurub-piuliţă de siguranţă 
24. Cleme 

 
ASAMBLARE VENTILATOR DE PICIOR (ZFTR-1603): 
⇒ Luaţi cele 2 picioare de metal ale bazei (18). 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 lipsă una peste 
alta. Apăsaţi astfel încât cele 2 piese să se îmbine perfect (fig. 3). 

⇒ Puneţi tubul bază (16) peste picoarele îmbinate (18) astfel încât găurile pentru şuruburi să se potrivească (fig. 3). 
Strângeţi şuruburile pentru a obţine o bază fermă. 

⇒ Aşezaţi în poziţie capacul bazei (17), care acoperă şuruburile. 
⇒ Reglaţi înălţimea dorită pentru tubul telescopic (14) – acest lucru pemite reglarea înălţimii ventilatorului. 
⇒ Deşurubaţi piuliţa grilajului (5). Fixaţi grilajul spate (6) pe ansamblul motor, fiţi atenţi ca găurile să se potrivească, 

mânerul (7) să fie sus şi grilajul să fie bine fixat. Înşurubaţi piuliţa (5), asigurându-vă că grilajul este bine fixat. 
⇒ Introduceţi elicea (4) pe axul motorului (8) şi apăsaţi până când elicea se opreşte. Fixaţi cu ajutorul piuliţei (3), 

înşurubând în sens invers acelor de ceasornic până când elicea este perfect strânsă pe axul motorului. Verificaţi 
elicea, învârtind cu mâna. Elicea ar trebui să se învărtă uşor, fără frânări evidente şi fără sunete de frecare. 

⇒ Montaţi grilajul frontal (1) fixându-l pe grilajul spate (6) (fig. 1). 
⇒ Deschideţi complet clemele de pe circumferinţa grilajului frontal (24), apoi potriviţi grilajul frontal (1) peste grilajul 

spate (6) şi fixaţi clema fixă din partea superioară a grilajului frontal peste grilajul spate (fig. 1). Presaţi clemele 
înspre interior peste ansamblul grilajului. În final fixaţi întregul ansamblu grilaj cu ajutorul şurubulului şi piuliţei 
livrate (vezi fig. 2). 

 
 

 
 

 
 

 
 



UTILIZARE VENTILATOR DE PICIOR (ZFTR-1603): 
⇒ 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 prin apăsarea butonului corespunzător de pe panoul de control (20): 
OFF - pentru oprirea ventilatorului 
SPEED - pentru selectarea vitezei ventilatorului, în următoarea ordine 

- viteză mică – adiere silenţioasă (ledul L rămâne aprins) 
- viteză medie – utilizare normală (ledul M rămâne aprins) 
- viteză maximă – când este necesară o răcire rapidă şi o circulare rapidă a aerului (ledul H rămâne aprins) 

 
Funcţionare cu timer (programator) - numai modelul ZFTR 1603 
Pentru activarea programatorului, cu ventilatorul pornit, apăsaţi butonul TIME. La 
fiecare apăsare a acestui buton, se setează durata dorită de funcţionare a 
ventilatorului, în următoarea secvenţă: 1oră / 2 ore / 4 ore / 8 ore. Durata setată va fi 
evidenţiată prin aprinderea ledului corespunzător timpului de oprire setat (1/2/4/8). 
Apăsarea butonului OFF va elimina toate setările anterioare ale programatorului. 

 
Utilizarea telecomenzii - numai modelul ZFTR 1603 
Toate funcţiile de mai sus (OFF, SPEED şi TIME) pot fi accesate şi cu ajutorul 
telecomenzii (fig. 4). Când utilizaţi telecomanda (22), îndreptaţi-o întotdeauna spre 
receptorul infraroşu (21) de pe panoul de control (20) 

 
Instalarea/Schimbarea bateriei telecomenzii 
Pentru ca telecomanda să funcţioneze, trebuie doar să instalaţi bateriile existente. 
Pentru a deschide compartimentul bateriilor, apăsaţi uşor şi trageţi înapoi în direcţia 
săgeţilor. 
Introduceţi 2 baterii (tip AAA) respectând polarităţile (plus/minus) însemnate pe 
compartimentul bateriilor. Pentru a preveni posibilitatea stricării telecomandei, 
folosiţi întotdeauna baterii alkaline de cea mai bună calitate, înlocuiţi întotdeauna 
ambele baterii uzate cu unele noi, fără să faceţi combinaţii de genul: o baterie nouă 
şi una veche. 

 
Utilizarea cu sau fără regim oscilant 
Pentru ca ventilatorul să funcţioneze în regim oscilant apăsaţi butonul de control al oscilaţiei (9). Acest buton se află 
deasupra ansamblului motor. Ventilatorul va oscila în plan orizontal. Pentru funcţionare în regim staţionar (pentru 
oprirea oscilaţiei), trageţi uşor butonul de control al oscilaţiei în sus. ACEST BUTON SE VA OPERA DOAR CU 
VENTILATORUL OPRIT. 
Direcţia de ventilare poate fi reglată în raport cu baza (în plan vertical) cu ajutorul mâinii, prin ridicarea sau coborârea 
uşoară a ansamblului motor (10). E normal să se audă nişte trosnete. 
După o folosire mai îndelungată, s-ar putea ca ansamblul motor să nu mai stea în poziţia dorită. Acest lucru se poate 
uşor remedia, strâgând cu o şurubelniţă şurubul de sub ansamblul motor (10). 

 
ÎNTREŢINERE, CURĂŢARE ŞI DEPOZITARE 
⇒ Înainte de curăţare opriţi ventilatorul şi scoateţi ştecherul din priză. 
⇒ Ştergeţi mai întâi depunerile de praf cu o cârpă moale. 
⇒ 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. 

⇒ Petele mai persistente pot fi curăţate prin frecarea suprafeţei pătate cu o cârpă curată înmuiată în alcool. 
⇒ 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. Păstraţi cutia originală a ventilatorului pentru eventuale 

probleme de garanţie, pentru o mai bună depozitare sau pentru transportul ventilatorului. 
 

INFORMAŢII TEHNICE: 
Tensiune: 230 V, c.a. , 50 Hz 
Putere nominală: 50 W 
Diametru: 16” (40,6 cm.) 
Nivel zgomot < 65 dB(A) 
3 setări pentru viteză 
Timer 1, 2, 4, 8 ore 
Telecomandă 
 
 

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 
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