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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Cafetieră 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. 

 
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 
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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. 
• Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi. Folosiţi mânerele şi butoanele pentru operare şi manevrare. 
• Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceţi cordonul, ştecherul sau cafetiera în apă sau în alte lichide.  
• Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit lângă copii. Nu lăsaţi nesupravegheat aparatul funcţionând.  
• Ştecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăţă, se monteză sau se demontează accesoriile. 
• Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l curăţa, a monta/demonta accesorii. Atenţie la aburi, să nu vă ardeţi ! 
• Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană şi stabilă. Dacă doriţi să faceţi cafea una după alta, opriţi aparatul, lăsaţi-l să se 

răcească aproximativ 5 minute, după care puteţi reporni cafetiera.  
• Porniţi şi opriţi cafetiera doar de la întrerupătorul său. Becul indicator aprins semnalizează că aparatul este în funcţiune, dacă 

becul este stins – cafetiera este oprită. 
• Nu umpleţi cafetiera cu apă direct de la robinetul de apă. Nu utilizaţi cafetiera fără apă. Nu puneţi cana fara apa pe plită.  
• Cana de sticlă se va folosi numai cu această cafetieră. Nu aşezaţi cana pe o suprafaţă umedă sau rece. Nu folosiţi aparatul 

dacă cana prezintă crăpături sau dacă mânerul nu este funcţional. Nu utilizaţi cana în cuptorul cu microunde. 
• Nu folosiţi cafetiera pe/sau lângă aragaz sau alte aparate care generează căldură. 
• Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, 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. Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. 
• 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.  
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1. Mai întâi adăugaţi cafea în filtru. 
2. Fixaţi filtrul în pâlnie, apoi aşezaţi acest 

ansamblu în cafetieră, pe suportul pâlniei. 

• Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în 
instrucţiuni. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 

 
INSTRUCŢIUNI DE OPERARE 
Prima utilizare 
La prima folosire a cafetierei, utilizaţi doar apă (fără cafea sau filtru), pentru a realiza o curăţire a aparatului. 
Introduceţi cablul de alimentare în priză. Turnaţi apă în vasul cafetierei şi din vas, după ce deschideţi capacul cafetierei, turnaţi 
în rezervorul cafetierei. Nu depăşiţi indicatorul MAX al nivelului apei. Folosiţi numai apă rece. Porniţi aparatul apăsând 
întrerupătorul. Repetaţi operaţia, dacă e cazul. Goliţi cana şi spălaţi-o cu apă călduţă. Spălaţi părţile detaşabile. 
 

Folosirea aparatului pentru a prepara cafea 
Ridicaţi capacul şi turnaţi în cafetiera apă rece, în funcţie de cantitatea de cafea pe care doriţi să o preparaţi. Nu depăşiţi 
indicatorul MAX al nivelului apei. 
Introduceţi pâlnia în suportul său, asiguraţi-vă că aţi asamblat corect. Adăugaţi în filtru cantitatea de cafea măcinată dorită 
(aprox. o lingură de măsură/ceaşcă – funcţie de tăria dorită a cafelei). Apoi aşezaţi corect filtrul în pâlnie. Găsiţi detalii privind 
asamblarea corectă a pâlniei la ultima pagină a acestor instrucţiuni. 
Închideţi capacul cafetierei. Aşezaţi vasul de sticlă pe plită. Introduceţi ştecherul în priză şi porniţi aparatul apăsând pe 
întrerupător, becul indicator integrat se va aprinde. 
Pentru o cafea mai tare țineți apăsat butonul de pornire oprire timp de 4s. Becul indicator se va aprinde intermitent până la 
terminarea procesului. 
Atenție – dacă scoateți cana cafetierei în timpul funcționării aveți grijă să nu depășiți 30s până o așezați la loc deoarece apa va 
curge afară din pâlnie și există riscul de ardere. 
Odată ce cafeaua fost preparată, cam după un minut după oprirea picurării apei, puteţi lua cana şi să serviţi cafeaua. Dacă luaţi 
vasul de pe cafetieră în timpul preparării cafelei, mecanismul anti-picurare se va declanşa automat şi astfel nu există pericolul 
ca picături de cafea să cadă pe plită. După ce v-aţi turnat cafeaua, puneţi cana la loc. 
Atâta timp cât aparatul va rămâne în poziţia pornit, plita va păstra cafeaua caldă. Nu folosiţi această funcţie pentru o perioadă 
mai îndelungată de 30 minute. Pentru a avea un gust optim, de preferat serviţi cafeaua imediat după ce a fost preparată.   
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Atenţie: - cafeaua proaspăt preparată este fierbinte, mânuiţi cana de sticlă cu grijă. 
- se va lăsa întotdeauna aparatul să se răcească cel puţin 5 minute, între două fierberi.  
 
CURĂŢIRE 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 cafetiera în apă sau în alte lichide. Nu puneţi aparatul sub apa de la robinet.  
Vasul de sticlă al cafetierei şi pâlnia pot fi spălate cu apă caldă şi detergent, eventual se poate folosi o perie moale. Nu spălaţi 
vasul în maşina de spălat vase. 
În cazul depozitării sau nefolosirii pentru o perioadă mai lungă de timp, rulaţi cablul în partea inferioară a cafetierei. 
 
 

Eliminarea depunerilor minerale 
Această operaţiune trebuie efectuată periodic, pentru a menţine cafetiera în bună stare de funcţionare. 
În cazul utilizării uzuale (de 2 ori pe zi), durata la care se face această operaţiune este: 
- pentru apă moale : o dată la 6 luni 
- pentru apă cu duritate medie : la fiecare 2-3 luni 
- pentru apă foarte dură : la fiecare 6-8 săptămâni. 
Pentru a elimina depunerile se va folosi un produs special destinat pentru a fi utilizat în cafetiere. 
De asemenea aceast lucru se mai poate face şi prin operarea aparatului folosind un amestec de oţet şi apă în proporţia 1 la 3 
(fără a umple filtrul cu cafea). Apoi se va opera aparatul de două ori numai cu apă pentru eliminarea urmelor de oţet şi a 
depunerilor. Se va spăla vasul de sticlă, capacul, pâlnia şi filtrul. 
 
Sfaturi pentru o cafea mai gustoasă 
Ţineţi întotdeauna cafetiera curată. Folosiţi numai apă rece şi proaspătă. Ţineţi boabele de cafea într-un loc uscat şi răcoros. 
După desfacerea unei pungi de cafea, resigilaţi-o şi păstraţi-o în frigider, pentru a-şi menţine prospeţimea. Nu reutilizaţi cafeaua, 
deoarece după prepararea unei cafele, aceasta nu mai are acelaşi gust. Reîncălzirea cafelei nu este recomandată, deoarece 
cafeaua are gustul cel mai bun imediat după ce a fost preparată.  
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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. 

PAŞII NECESARI PENTRU ASAMBLAREA CORECTĂ A FILTRULUI ŞI PÂLNIEI 
Apa se va scurge înăuntrul şi înafara cafetierei dacă pâlnia nu este fixată ferm şi corect în locaşul său. 
Pâlnia nu trebuie să se mişte dacă a fost montată corect. 

1. Cu capacul deschis, localizaţi fanta de pe marginea cafetierei. 
2. Localizaţi agăţătorea de pe pâlnie şi introduceţi pâlnia în cafetieră astfel încât agătătoarea să se potrivească pe fantă.

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: 920-1080 W 
Clasa de protecţie:  I 
Capacitate: 1.25 litri (~10-12 ceşti de cafea) 
 

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). 
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