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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
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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 
www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro 
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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. 
• Acest aparat este destinat NUMAI PENTRU FOLOSIRE CASNICĂ şi NU pentru uz comercial - ateliere de frizerie,coafură,etc. 
• Folosiţi aparatul doar pentru scopul destinat.  
• Nu lăsaţi (ambalajul) punga de polietilenă la îndemâna copiilor. Pericol de sufocare! 
• Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceţi cordonul, ştecherul sau uscătorul de păr în apă sau în alte lichide. 
• Nu folosiţi aparatul în exterior! Nu folosiţi aparatul cu mâinile umede! 

• Nu utilizaţi uscătorul de păr în baie sau când vă aflaţi sub duş, sau în apropierea chiuvetelor sau a oricăror vase care conţin apă. 
Nu păstraţi aparatul într-un loc unde există pericolul de a cădea în apă sau în alte lichide. 

• Aparatul nu se va utiliza de catre copii. Este necesară o atentă supraveghere a aparatului când este folosit în preajma copiilor. 
• Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi lângă aparat. Pentru depozitare, găsiţi un loc unde copiii să nu aibă acces. Aveţi grijă la cablul de 

alimentare, nu lăsaţi ca acesta să atârne, astfel încât să poată fi ajuns de copii. 
• Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului. 
• 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. 

• 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.  
• Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu-l utilizaţi sau nu-l lasaţi lîngă suprafeţe fierbinţi. 
• Opriţi aparatul când îl puneţi deoparte sau când nu îl folosiţi, chiar dacă este vorba de o perioadă foarte scurtă. 
• Dacă aparatul s-a umezit, scoateţi-l imediat din priză! Nu încercaţi să recuperaţi un aparat căzut în apă, pericol electrocutare!  
• Atenţie – partea activă a  uscătorului de păr devine fierbinte în timpul folosirii (inclusiv grilajul de admisie a aerului). Nu obturaţi partea de 

ieşire şi de admisie a aerului. 
• Verificaţi ca intrările şi ieşirile de aer să fie întotdeauna curate. Filtrul de pe grilajul de admisie previne pătrunderea particulelor de praf şi a 

firelor de păr în interiorul aparatului. Daca grilajul se obturează, acesta trebuie curăţat (cu aspiratorul sau o perie). Altfel fluxul de aer va fi 
obturat aer sunt şi funcţia de auto-întrerupere va fi activată.  

• Nu spray-aţi în interiorul aparatului! 
• Permiteţi aparatului să se răcească înainte de depozitare şi nu înfăşuraţi cablul în jurul aparatului pe perioada depozitării. 
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• Acest uscător de păr are o funcţie de auto-întrerupere care intervine în cazul supra-încălzirii. Aparatul se va reseta după ce se va răci timp 
de câteva minute. Asiguraţi-vă că intrările şi ieşirile de aer sunt curate înainte de a continua utilizarea uscătorului. 

• Acest aparat este în conformitate cu prevederile directivei de suprimare a interferenţelor radio 87/308 a EEC. 
• Pentru garantarea protecţiei complete, se recomandă instalarea unui întrerupător diferenţial purtător de curent de intervenţie (max. 30 mA) 

în cadrul sistemului sursă. Pentru mai multe detalii, vă rugăm contactaţi un electrician autorizat. 
• 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. 
 
DESCRIERE PRODUS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCŢIUNI DE OPERARE 
Desfăşuraţi complet cablul de alimentare. Ataşaţi accesoriul potrivit pentru direcţionarea dorită a aerului (concentratorul plat sau difuzorul). 
Introduceţi ştecherul într-o priză cu pământare de 220-240 V, 50 Hz. Reglaţi puterea şi temperatura dorită.  
Reglaj temperatură:   Poziţia  I  temperatură joasă          

Poziţia  II temperatură medie pentru o uscare delicată şi modelarea părului 
Poziţia  III temperatură ridicată pentru o uscare rapidă a părului 

Reglaj jet aer:    Poziţia 0 - oprit  (ionizare oprită ) 
     Poziţia I – viteză redusă  
   Poziţia II - viteză ridicată 
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Butonul aer rece Cool:  cu acest buton este posibilă întreruperea încălzirii, astfel încât aerul poate fi amestecat în funcţie de 
cerinţele utilizatorului. 
Funcţia de ionizare este activată automat la pornirea uscătorului. Ionii negativi reduc deteriorarea părului produsă de căldură, 
precum şi electricitatea statică acumulată în timpul uscării. Astfel, prin ionizare, uscătorul de păr păstrează hidratarea părului şi 
sporeşte strălucirea acestuia, părul fiind de asemenea şi mai uşor de pieptănat. Numărul de ioni generaţi depinde de viteza 
jetului de aer: pe Poziţia I cantitatea generată este mai mică, pe Poziţia II cantitatea generată este mai mare. 
 
CURĂŢIRE ŞI ÎNTREŢINERE 
Înainte de a curăţa aparatul, asiguraţi-vă că acesta nu este în priză. 
Curăţaţi din când în când grătarele de aspiraţie şi de refulare cu o perie fină. Exteriorul aparatului poate fi curăţat cu o cârpă 
moale uscată, fără substanţe chimice. 
Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi, aceştia pot distruge vopseaua cauciucată de pe uscătorul de păr. 
Dacă nu veţi folosi aparatul pentru o perioadă îndelungată de timp, păstraţi-l într-un loc uscat şi bine ventilat, pentru a evita 
umezirea şi mucegăirea motorului. 
Uscătorul este prevăzut cu un filtru detaşabil, care previne pătrunderea particulelor de praf şi firelor de păr în aparat. Filtrul 
poate fi spălat sub jet de apă. Pentru a-l extrage, înlăturaţi grilajul extern. Ulterior curăţirii filtrului, asiguraţi-vă că este complet 
uscat înainte de a-l repoziţiona în uscător. Apoi, repoziţionaţi grilajul în locaşul său. 
În afara celor menţionate, nu este necesară nici o altă întreţinere. 
 
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: 220-240 V, c.a. , 50 Hz  
Putere nominală: 2200 W 
Nivel zgomot < 83 dB(A) 
Clasa de protecţie:  II 

 
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). 
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