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 Confortul la îndemâna oricui 

 
 
 
 
 

 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Fierbător apă (ceainic) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
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 
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PREZENTARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIERE PRODUS  
 
1 – Gură de scurgere 
2 – Cordon alimentare cu  
      ştecher 
3 – Bază (soclu alimentare) 
4 – Indicator nivel apă 
5 – Lampă de control 
6 – Întrerupător Pornit/Oprit 
7 – Capac fierbător 
8 – Sistem deschidere         
       /siguranţă capac 
 
 
 
 

ZASS 
mattina 
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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 ! 

 
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. 
• Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceţi cordonul, ştecherul sau ceainicul în apă sau în alte lichide. 
• Nu folosiţi aparatul în exterior. 
• 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. 
• Utilizaţi aparatul doar cu mâinile uscate. 
• 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, lângă perdele sau alte asemenea materiale 

combustibile. Nu-l utilizaţi sau nu-l lasaţi lîngă suprafeţe fierbinţi. 
• Pentru a evita producerea unui incendiu, nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul utilizării 
• Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ 
• Folosiţi doar apă rece pentru umplerea aparatului. Nivelul apei trebuie să fie între inscripţionările MAX. şi MIN. 
• Opriţi aparatul înainte de scoaterea de pe "bază". 
• Asiguraţi-vă întotdeauna că aţi închis bine capacul. Nu umpleţi cu apă peste nivelul MAX, apa fiartă ar putea curge afară. 
• Aveţi grijă ca "baza" şi exteriorul aparatului să nu fie udate. 
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INSTRUCŢIUNI DE OPERARE 
La prima folosire a aparatului, apa ar trebui fiartă în ea de minim două ori, pentru a realiza o curăţare a aparatului, 
care, datorită procesului de fabricaţie, poate conţine urme de praf sau alte materiale. 
Utilizare 
Puneţi aparatul pe o suprafaţă plană şi stabilă. Deschideţi capacul (7) prin apăsarea pe sistemul de deschidere (8). 
Umpleţi aparatul cu apă, având grijă să vă încadraţi între semnele MIN. şi MAX. Indicatorul nivelului de apă poate fi 
citit pe ambele părţi ale aparatului. Închideţi capacul (7) prin apăsare (sistemul de siguranţă (8) blocând capacul). 
Puneţi partea mobilă pe bază.  
Asiguraţi-vă că priza la care conectaţi aparatul este una de 230V şi 50 Hz. Introduceţi ştecherul cablului de 
alimentare în priză.  
Porniţi aparatul apăsând butonul de pornire pe poziţia 1. Lampa de control aprinsă semnalizează că a început 
fierberea apei. Nu deschideţi capacul în timpul fierberii apei.  
După fierbere, aparatul se opreşte automat (butonul de pornire este readus în poziţia 0), lampa termostat se stinge. 
Scoateţi aparatul din priză. Nu deschideţi capacul în timp ce scoateţi apa din aparat. 
Procesul de fierbere se poate opri în orice moment, prin ridicarea aparatului de pe soclul de alimentare (bază). 
   
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE 
 
Înainte de a începe operaţia de curăţire, asiguraţi-vă că aparatul este scos din priză şi este complet răcit. 
Curăţaţi exteriorul cu o cârpă uşor umezită şi cu câteva picături de detergent, după care ştergeţi cu o cârpă uscată. 
Nu introduceţi aparatul şi/sau baza sa în apă sau în alte lichide.  
Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi.  
Nici o altă întreţinere, în afara celor menţionate, nu este necesară. Dacă trebuie schimbat cordonul de alimentare 
sau sunt necesare reparaţii, contactaţi un centru Service autorizat ZASS. 
 
Curăţirea calcarului depus  
Intervalul de curăţare depinde de duritatea apei şi de frecvenţa utilizării aparatului. În condiţii normale de utilizare, 
decalcifierea trebuie facută la intervale de 3-4 luni. Dacă aparatul se opreşte automat înainte ca apa să fiarbă, 
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probabil trebuie decalcificat. Nu folosiţi oţet, ci un agent detartrant (decalficiant) comercial be bază de acid citric. 
Folosiţi cantităţile prescrise în instrucţiunile substanţei utilizate.  
 
Acest aparat corespunde normelor CE pentru inteferenţe radio şi securitate în utilizare. 
 
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: 230V c.a., 50 Hz 
Putere nominală: 2000W 
Capacitate: 1.5 litri 

 
 

 

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. 


