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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Cuptor electric 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. 
Ca urmare a unei politici de continuă îmbunătățire a produselor, ZASS îşi rezervă dreptul de a modifica specificațiile 
tehnice și/sau aspectul produselor fără notificare prealabilă. Produsul real poate diferi uşor faţă de pozele din manualul de 
utilizare sau pozele de pe cutia produsului. 
 

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 



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 !  
ATENŢIE ! 

• Înainte de a folosi aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi atenţionările. Nu pierdeţi manualul de utilizare. 
• Aparatul este destinat numai utilizării casnice. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în 

instrucţiuni.  Utilizarea în alte scopuri duce la pierdera garanţiei. 
• 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. 

• Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi cablul. 
• 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. Pentru orice defecţiuni şi reparaţii, adresaţi-vă unui 
centru de service autorizat ZASS. 

• Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 
• Nu permiteţi infiltrarea lichidelor în carcasa cuptorului. Nu expuneţi aparatul mediilor umede şi nu-l utilizaţi în aer liber. 
• Este, de asemenea,interzisă aşezarea vaselor cu lichide pe cuptor (de exemplu vaze sau tigăi). Pericol de incendiu şi 

de electrocutare! Dacă, din întâmplare, în carcasa aparatului se infiltrează lichide, decuplați cuptorul de la rețeaua 
electrică şi predaţi aparatul unui centru de service autorizat ZASS în vederea reparării. 

• În timpul funcţionării lângă aparat nu trebuie să fie aşezate materiale inflamabile (de ex.: prosoape de vase, lavete etc.). 
• Nu atingeţi elemenţii de încălzire sau geamul aparatului în timpul funcţionării sau înainte de a se fi răcit. Nu introduceţi 

mâna în interiorul cuptorului în timp ce funcţionează. Aşteptaţi până ce aparatul s-a răcit. Altfel vă puteţi arde. 
• După utilizare, lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l transporta. 
• Deoarece carcasa şi ușa cuptorului se încălzesc foarte tare în timpul funcţionării, pentru deschiderea uşii 
trebuie să utilizaţi mijloace de protecție termică (lavetă sau mănuși de bucătărie). Altfel vă puteţi arde. 

ATENȚIE !!! 
Pe părțile cuptorului care se încălzesc și prin contact pot provoca arsuri grave, veți găsii atenționări ca cel din 
imaginea alăturată. Evitați contactul cu acestea. 



  1. Led indicator de funcționare 
  2. Buton control temperatură 
  3. Buton control funcții 
  4. Buton control temporizator 
  5. Rezistențe 
  6. Ghidaje de suport rafturi 
  7. Ușă de sticlă 
  8. Mâner ușă 
  9. Grătar cromat 
10. Tavă de copt 
11. Mânere tavă de copt 
12. Rotisor 
13. Mâner rotisor  
 
 

PREZENTARE 
 
 

 

 
 
 



 
 
AMPLASARE 
Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană şi stabilă, într-o poziţie inaccesibilă copiilor. Lăsați un spațiu liber de minim 10 
cm față de suparfețele cuptorului (laterale, spate si partea de sus) pentru circulația aerului cald și pentru evitarea 
incendiilor. Conectaţi aparatul numai la o priză cu împământare. Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare şi frecvenţa 
corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului. 
 
Înainte de prima utilizare 
Înainte de prima utilizare trebuie să curăţaţi aparatul şi toate accesoriile de resturile de ambalaj. Îndepărtați stickerul 
promoțional de pe geamul cuptorului. Curăţaţi accesoriile cu detergent și cu apă  potrivit de caldă după care ştregeţi-le cu 
un prosop. 
Când aparatul este complet uscat în exterior şi în interior, introduceţi ştecherul într-o priză corespunzătoare (220-
240V~50Hz) montată în perete (nu se recomandă folosirea prelungitoarelor). Porniţi acum aparatul fără accesorii şi fără 
alimente.  

- Lăsaţi uşa aparatului complet deschisă.  
- De la butonul 2 (control termostat) reglați temperatura la 230°C. 
- Folosind butonul 3 (control funcții) selectați căldură de jos și sus cu convecție.  
- Selectați cu ajutorul butonului 4 (control temporizator) 15 minute. 

Deoarece elementele de încălzire sunt puţin gresate, la prima punere în funcţiune se pot degaja mirosuri. Acestea nu 
sunt dăunătoare şi vor dispărea în scurt timp. Deschideţi fereastra şi asiguraţi-vă că încăperea este suficient de aerisită. 
După expirarea celor 15 minute cuptorul se oprește automat, butonul 4 (control temporizator) ajunge în poziția OFF. 
Scoateţi ştecherul din priză şi aşteptaţi pănă când s-a răcit aparatul. Curăţaţi apoi interiorul cuptorului cu un prosop puţin 
umed, iar apoi ştergeţi-l. 
 
 
 



DESCRIERE FUNCȚII ȘI OPERARE 
 
Buton control termostat – se selectează temperatura dorită între 60 și 230°C 
Buton control funcții - se selectează funcția dorită 
Buton control temporizator – se selectează timpul de funcționare între 0 și 120 minute rotind în 
sensului acelor de ceasornic  

Pentru funcționare fără temporizator rotiți butonul în sens contrar acelor de ceasornic pe 
poziția Stay ON.   
 
Cuptorul electric dispune de 4 funcții: 
 

1. Funcția Decongelare – Decongelează cu ușurință orice fel de aliment. Este pornit 
doar ventilatorul de circulare a aerului.  

 
2. Funcția Rotisare – Se încălzește rezistența de sus și pornește angrenajul de rotisare 

 
3. Funcția Coacere – Se încălzește resistența de jos  

 
4. Funcția Frigere/Prăjire cu convecție – Se încălzesc resistența de jos și cea de sus 

și este pornit ventilatorul de circulare a aerului 
 
Decongelare 
Pentru a decongela un aliment așezați-l pe tava de copt, poziționați tava de copt pe unul dintre 
rafturile cuptorului, poziționați butonul 3 (control funcții) pe poziția DEFROST (decongelare) și rotiți 
butonul (control temporizator) pe poziția Stay ON. Va porni ventilatorul de recirculare a aerului. 
Alimentul se va decongela într-un timp care diferă în funcție de forma, dimensiunea și greutatea 
alimentului. Verificați periodic nivelul apei din tava de copt pentru a evita scurgerea ei peste 
marginile tăvii de copt. După decongelarea alimentului rotiți butonul temporizator pe poziția OFF și 
scoateți tava de copt din cuptor. Alimentul congelat se poate așeza pentru decongelare și pe 
grătar (9) nu fără a monta tava de copt pe un raft inferior pentru a colecta apa rezultată din 
decongelare. 



 
 
Rotisare 
 

 
Pentru rotisare se folosește accesoriul rotisor (12). Slăbiți șuruburile de pe rotisor pentru a putea scoate cărligele de 
susținere a cărnii. Înfigeți țepușa rotisorului în mijlocul alimentului. Fixați alimentul cu ajutorul cârligelor și după fixare 
strângeți șuruburile. Introduceți în cuptor rotisorul. Alimentul de pe rotisor nu trebuie să atingă elementele de încălzire. 
Așezați tava de copt în cuptor pe cel mai de jos raft. În acesta se va colecta grăsimea în exces și se va evita murdărirea 
interiorului cuptorului. De la butonul termostat fixați temperatura dorită. Rotiți butonul control funcții pe poziția 
ROTISSERIE. Rotiți butonul temporizator până la durata de timp dorită. Rotisorul va începe să se rotească, pornește 
elementul superior de încălzire și se aprinde becul pentru iluminat interior. Butonul temporizator se va roti în sens invers 
acelor de ceasornic pentru ca dumneavoastră să puteți urmări timpul rămas. În momentul în care butonul temporizator 
ajunge pe poziția OFF  veți fi avertizat sonor și cuptorul se oprește. Temporizatorul se poate pune și pe poziția Stay ON 
(pornit tot timpul). În acest caz, după gătire, va trebui să opriți manual cuptorul rotind temporizatorul pe poziția OFF. După 
gătire, temporizatorul trebuie să fie în poziția OFF, potriviți mânerul rotisor (13) sub tija rotisorului astfel încât tija să fie 
așezată pe cele două cărlige de pe mâner și scoateți rotisorul din cuptor. ATENȚIE!!! Folosiți mijloace de protecție (de 
ex.: manuși sau lavetă de bucătărie) când introduceți mâinile în cuptor, pericol de ardere. 
 



Coacere 
Introduceți în cuptor pe tava de copt sau pe grătarul cromat alimentul pe care doriți să-l preparați. În cazul în care folosiți 
grătarul poziționați tava de copt pe raftul de jos pentru pentru a evita murdărirea cuptorului. De la butonul termostat fixați 
temperatura dorită. Selectați funcția ROAST  de la butonul control funcții. Rotiți butonul temporizator până la durata de 
timp dorită. Pornește elementul de încălzire inferior și se aprinde becul pentru iluminat interior. În momentul în care 
butonul temporizator ajunge pe poziția OFF  veți fi avertizat sonor și cuptorul se oprește. Temporizatorul se poate pune și 
pe poziția Stay ON (pornit tot timpul). În acest caz, după gătire, va trebui să opriți manual cuptorul rotind temporizatorul 
pe poziția OFF. După gătire, temporizatorul trebuie să fie în poziția OFF, folosind mânerul pentru tava de copt (11), dacă 
ați gătit în tava de copt și mijloace de protecție (de ex.: manuși sau lavetă de bucătărie), scoateți alimentul din cuptor. 
 
Frigere/Prăjire cu convecție 
Introduceți în cuptor pe tava de copt sau pe grătarul cromat alimentul pe care doriți să-l preparați. În cazul în care folosiți 
grătarul poziționați tava de copt pe raftul de jos pentru pentru a evita murdărirea cuptorului. De la butonul termostat fixați 
temperatura dorită. Selectați funcția ROAST/CONVECTION  de la butonul control funcții. Rotiți butonul temporizator până 
la durata de timp dorită. Pornește elementul de încălzire inferior și superior și se aprinde becul pentru iluminat interior. În 
momentul în care butonul temporizator ajunge pe poziția OFF  veți fi avertizat sonor și cuptorul se oprește. 
Temporizatorul se poate pune și pe poziția Stay ON (pornit tot timpul). În acest caz, după gătire, va trebui să opriți manual 
cuptorul rotind temporizatorul pe poziția OFF. După gătire, temporizatorul trebuie să fie în poziția OFF, folosind mânerul 
pentru tava de copt (11) dacă ați gătit în tava de copt și mijloace de protecție (de ex.: manuși sau lavetă de bucătărie), 
scoateți alimentul din cuptor. 
 
Curățare 
Înainte de curățare cuptorul trebuie oprit și lăsat să se răcească. 
Atenție!!! Nu utilizaţi detergenţi sau obiecte ascuţite pentru curăţarea aparatului. Folosirea acestora deteriorează stratul 
special de pe pereţii interiori ai cuptorului. 
În cazul în care aparatul se murdăreşte, puteţi curăţa cuptorul cu un material moale înmuiat în apă cu detergent. În cazul 
murdăriei persistente sau întărite din cauza căldurii, aşezaţi pe zona respectivă un material înmuiat în apă cu detergent. 
Aşteptaţi până ce murdăria s-a înmuiat, iar apoi îndepărtaţi-o. 
Curăţaţi tava de copt şi grătarul cu apă cu detergent apoi lăsaţi depunerile persistente să se înmoaie. Clătiţi resturile de 
murdărie cu apă curată. 



Specificații tehnice 
Model: ZEO 42 CR 
Putere: 1800W 
Capacitate: 42L 
Dimensiuni interior: 386*341*317mm 
Nivel de zgomot: <65dB 
Tensiune: 230V~50Hz 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

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). 


