
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MANUAL DE UTILIZARE 
Răcitor pe apă şi Încălzitor electric 

Model: ZCW 02 
 

Unic importator în România: S.C. ZASS ROMANIA S.R.L. (CUI RO15328988) 
TG. MUREŞ - Str. Coşbuc nr. 4, cod 540120 

Tel/Fax: 0265-262870, 269209, Fax: 0265-307670, 307671 
www.zass.ro , www.sero.ro, e-mail: sales@zass.ro, office@sero.ro 



 
Introducere 

 
Dorim să vă felicităm pentru alegerea făcută, respectiv de a cumpăra unul din 

produsele marca 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, asamblate într-un design modern şi practic. Pentru a utiliza aparatul cu 
maximă eficienţă vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de punerea în 
funcţiune a aparatului. Păstraţi manualul împreună cu certificatul de garanţie, chitanţa 
de cumpărare şi ambalajul produsului 
 
Informaţii generale de siguranţă 
 

1. Aparatul se va conecta numai la prize de curent alternativ, conform 
specificaţiilor de pe eticheta cu date tehnice ale aparatului. 

2. Citiţi toate instrucţiunile de utilizare. 
3. Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi – Folosiţi mânerele sau butoanele. 
4. Aparatul nu se va utiliza în afara încăperilor.  Nu utilizaţi aparatul în alt 

scop decât  pentru  cel care este destinat. 
5. Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze în timp ce dormiţi sau lîngă persoane 

care dorm. 
6. Asiguraţi-vă că aparatul este aşezat pe o suprafaţă plană şi stabilă. 
7. Nu utilizaţi aparatul în încăperi în care se găsesc gaze explozive sau 

în timp ce folosiţi solvenţi sau adezivi inflamabili (ex. lacul de parchet). 
8. Utilizaţi aparatul într-o zonă de siguranţă, la distanţă de mobilă sau de 

alte obiecte, de cel puţin 50 cm pentru părţile laterale şi partea 
superioară şi 90 cm pentru partea frontală. 

9. Nu introduceţi obiecte în aparat, prin ventilaţie sau prin alte deschideri, 
deoarece puteţi provoca incendii, strica aparatul sau vă puteţi 
electrocuta. 

10. Aparatul nu se va acoperi. 
11. Nu folosiţi aparatul pentru a usca haine sau alte obiecte. 
12. Nu scufundaţi cordonul de alimentare, ştecherul sau aparatul în apă 

sau în alte lichide. 
13. Nu se va lăsa aparatul nesupravegheat (în timpul funcţionării sale). 
14. Se recomandă luarea unor măsuri speciale dacă aparatul este folosit 

în apropierea copiilor sau a persoanelor infirme. 
15. Deconectaţi aparatul de la priză înainte de curăţire sau în caz de 

nefolosire. 
16. Nu utilizaţi aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat . Dacă 

cordonul de alimentare sau ştecherul sunt stricate, acestea trebuie 
înlocuite de către unitatea service autorizată sau de către o persoană 
calificată. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube 
rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 

17. Nu folosiţi accesorii care nu sunt recomandate de producător. 
18. Nu atingeţi cordonul de alimentare de suprafeţe fierbinţi. Nu lăsaţi 

cordonul de alimentare să atârne pe marginea mesei. 

19. Nu trageţi de cordonul de alimentare pentru a scoate aparatul din 
priză. 

20. Aparatul este destinat uzului casnic. Folosirea în alte scopuri duce la 
pierdera garanţiei. 

21. Folosirea necorespunzătoare, în neconcordanţă cu măsurile de 
siguranţă specificate duce la pierderea garanţiei aparatului. 

22. Nu utilizaţi aparatul în băi, spălătorii, uscătorii, saune sau alte 
asemenea încăperi. Este interzisă folosirea lui lângă piscine, duşuri, 
etc. 

23. Să nu umpleţi cu apă recipientul de plastic peste marcajul de maxim. 
24. În modul încălzire nu se vor folosi recipienţii cu gheaţă şi nu se va 

umple aparatul cu apă. 
 
 
Părţi componente. Telecomanda 
 
Telecomanda 

 
 
 
1. ON/OFF – PORNIRE/OPRIRE   
2. SPEED - VITEZA 
3. MODE – MOD VENTILARE    
4. SWING – BALEAJ 
5. COOL – RĂCIRE     
6. HEATER – ÎNCĂLZIRE 
7. TIMER - PROGRAMATOR 
 
 
 

Panoul de control 
 

 
 
1. ON/OFF – PORNIRE/OPRIRE  2. SPEED - VITEZA 
3. MODE – MOD VENTILARE  3. SWING – BALEAJ 
5. COOLER – RĂCIRE    6. HEAT – ÎNCĂLZIRE 
7. TIMER - PROGRAMATOR 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizarea 
 
Acest aparat este conceput pentru a îmbunătăţi confortul termic în vecinătatea 
sa. Nu este conceput pentru a reduce semnificativ temperatura din cameră, nu 
înlocuieşte aparatul de aer condiţionat. Este un fel de ventilator, care datorită 
apei şi a gheţii realizează o senzaţie de răcire mai eficientă decât a unui 
ventilator simplu. Consumul de energie în modul răcire este extrem de scăzut, 
fiind de aproximativ 60 W. 

a) Asiguraţi-vă că aparatul este aşezat pe o suprafaţă plană şi stabilă.  
Introduceţi ştecherul într-o priză de curent alternativ, care 
corespunde cu datele de pe eticheta aparatului (220-240V, 50Hz). 

b) După ce aţi umplut recipientul special cu apă, introduceţi-l în 
congelator. După ce apa a îngheţat, introduceţi recipientul şi o 
cantitate de apă în lăcaşul special, astfel încât să nu se depăşească 
marcajul MAX al indicatorului nivelului apei. 

c) Pentru a porni aparatul, apăsaţi întrerupătorul general, aflat în 
lateralul aparatului. Apoi apăsaţi butonul roşu (ON/OFF – 

PORNIT/OPRIT) de pe telecomandă, aparatul va porni cu setarea 
medie a vitezei.  

d) Pentru a selecta modul răcire, rotiţi selectorul încălzire/răcire pe 
modul răcire (albastru) şi apăsaţi butonul COOL de pe panoul de 
control sau de pe telecomandă. 

e) Pentru a selecta modul încălzire, rotiţi selectorul încălzire/răcire pe 
modul încălzire (roşu) şi apăsaţi butonul HEATER de pe panoul de 
control sau de pe telecomandă. 

ATENŢIE !  
În modul încălzire nu se vor folosi recipienţii cu gheaţă şi nu se va 
umple aparatul cu apă. 
f) Pentru a creşte puterea de încălzire de la 1000 W la 2000W, apăsaţi 

încă o dată butonul HEATER şi indicatorul roşu corespunzător setării 
se va aprinde. Pentru a opri modul de încălzire, apăsaţi butonul 
HEATER până când se sting indicatoarele roşii corespunzătoare,  şi 
rotiţi selectorul încălzire/răcire (aflat pe lateralul aparatului) pe modul 
răcire (albastru). 

g) Pentru a schimba viteza ventilatorului, indiferent de modul de 
funcţionare (răcire, respectiv încălzire), apăsaţi butonul SPEED 
pentru a selecta viteza între ‘L’ mică, ‘M’ medie sau ‘H’ mare. Ledul 
aprins roşu va indica viteza selectată. 

h) Pentru a activa funcţia programator apăsaţi butonul TIMER: 
NOTĂ: timpii cresc în intervale de 30 de minute. 
O data – 30 minute: 
De 2 ori – 1 oră 
De 3 ori – 1,5 ore 
De 4 ori – 2 ore 
De 5 ori – 2.5 ore 
De 6 ori – 3 ore 
De 7 ori – 3.5 ore 
De 8 ori – 4 ore 
De 9 ori – 4.5 ore 
De 10 ori – 5 ore 
De 11 ori – 5.5 ore 
De 12 ori – 6 ore 
De 13 ori – 6.5 ore 
De 14 ori – 7 ore 
De 15 ori – 7.5 ore 
Ledul roşu se va aprinde deasupra lui 0.5, 1, 2 şi/sau 4 pentru a 
indica timpul corespunzător. 
Apăsând de 16 ori, anulaţi modul programare. Nici un led nu va fi    
aprins, indicând anularea modului programare. 

i) Apăsaţi butonul MODE pentru a selecta modul de ventilare. În modul 
de funcţionare răcire se poate alege: 
- ventilarea normală (ledul 1 se aprinde); 
- ventilarea naturală (ledul 2 aprins); 
- ventilare în modul “sleep” (ledul 3 se aprinde). 



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. 

În modul de funcţionare încălzire, apăsarea butonului MODE va 
selecta întotdeauna doar ventilarea normală. 

j) Apăsaţi butonul SWING pentru a porni baleajul. Reapăsaţi-l pentru a 
anula această funcţie. 

k) Aparatul are şi funcţia de filtrare a aerului, aceasta realizându-se 
automat atât timp cât aparatul este utilizat (funcţionează). 

 
ATENŢIE ! 

• Niciodată să nu umpleţi cu apă recipientul peste marcajul de maxim. 
• Toate comenzile de mai sus pot fi accesate atât de la telecomandă cât 

şi de la panoul de control al aparatului. 
• În modul încălzire nu se vor folosi recipienţii cu gheaţă şi nu se va 

umple aparatul cu apă. 
• Înlocuiţi apa şi recipientul cu gheaţă, odată ce apa s-a încălzit şi 

gheaţa din recipient s-a topit. 
• Umidificarea va funcţiona doar în modul răcire. 

 
Curăţirea 
 
Deconectaţi întotdeauna aparatul de la reţea şi lăsaţi-l să se răcească, înainte 
de curăţire. 
Nu folosiţi detergenţi, praf de curăţat sau orice altă substanţă abrazivă, 
deoarece acestea pot deteriora aparatul şi vopseaua de pe corpul său. 
Ştergeţi aparatul cu o cârpă uscată pentru a îndepărta praful şi o cârpă puţin 
umezită (nu udă) pentru a şterge petele. 
 
Depozitarea 
 
Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade mai lungi, el trebuie depozitat 
într-un loc uscat şi preferabil acoperit pentru a preveni acumularea de 
murdărie şi praf. Dacă se poate, păstraţi aparatul în ambalajul original. 
Asiguraţi-vă că ştecherul nu atârnă pe podea, unde poate fi deteriorat. 

 
 

 
 

 
Model Tensiune Frecvenţa Putere maximă Nivel zgomot 

ZCW 02 230 V~ 50 Hz 2000 W < 56 dB(A) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


