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Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni de utilizare 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: info@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  acordaţi câteva minute pentru a citi 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. 
• Staţia de călcat se va cupla numai la prize de curent alternativ cu contact de protecţie (pământare), conform cu specificaţiile de 

pe eticheta cu date tehnice ale produsului. Nu cuplaţi alte aparate la aceeaşi priză. Din motive de siguranţă se recomandă 
racordarea aparatului la o priză securizată tip FI (max. 30 mA). 

• Este interzisă utilizarea aparatului de către persoane (inclusiv copii), cu handicap fizic, senzorial sau care nu dispun de 
discernământ, de persoane care nu au fost instruite în acest sens şi nu deţin cunoştinţe referitoare la utilizarea aparatului. 
Aceste persoane pot utiliza aparatul doar sub strictă supraveghere sau în cazul în care au fost instruite în acest sens, de către 
persoana însărcinată cu supravegherea lor. Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi şi asiguraţi-vă că aceştia nu utilizează aparatul ca 
pe o jucărie. 

• Nu folosiţi aparatul în alt scop decât  pentru  cel care este destinat. Aparatul este destinat doar utilizării în scopuri 
casnice! Este interzisă utilizarea aparatului în scopuri industriale şi în spaţii deschise! 

• Nu introduceţi staţia de călcat în apă sau în alte lichide. Nu atingeţi fierul de călcat cu mâna udă. 
• Este interzisă decuplarea cu mâna umedă a cablului de la sursa de alimentare. Cablul de alimentare trebuie decuplat de la 

sursa de alimentare în cazul în care prezintă semne de deteriorare în timpul utilizării, înaintea efectuării lucrărilor de curăţare a 
aparatului, precum şi înainte de poziţionarea într-un alt loc după utilizare. 

• Verificaţi în mod regulat dacă au apărut semne de defecţiune sau de deterioare pe: cablul principal de alimentare, pe aparat 
sau pe cablul prelungitor. Este interzisă utilizarea aparatului care prezintă defecţiuni. Dacă cablul de alimentare este defect, 
staţia de călcat nu se va folosi până nu va fi reparat la un Service specializat (autorizat de ZASS). Pentru orice alte defecţiuni  
apelaţi la un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singuri aparatul! Reparaţiile 
efectuate de către o persoană neinstruită şi neautorizată în acest sens, constituie un pericol pentru utilizator. 

• Este interzisă utilizarea aparatului în apropierea surselor de apă (cada de baie, chiuveta, etc). Este interzisă expunerea 
aparatului la ploaie / umezeală. În cazul în care cade în apă, aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare înainte de a 
fi scos din apă. 

• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate aparatul din priză. Opriţi aparatul înainte de a-l scoate din priză. 



• Este interzisă poziţionarea aparatului / a cablului de alimentare pe suprafeţe fierbinte (ochi de aragaz) sau în apropierea 
surselor de foc. 

• Este interzisă tragerea cablului de alimentare sau transportarea aparatului prin tragerea cablului de alimentare. Este interzisă 
îndoirea, strângerea cablului de alimentare sau poziţionarea acestuia pe suprafeţe ascuţite. 

• Nu atingeţi cablul de alimentare de suprafeţe fierbinţi.  Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne, pentru a nu putea fi ajuns de 
copii. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor materialele folosite pentru ambalarea aparatului (de ex. folii de plastic). 

• Este interzis a se deschide rezervorul de apă, în timpul utilizării fierului! Nu umpleţi/goliţi staţia de călcat cu/de apă în timp ce 
este conectat la reţeaua de alimentare! Aşteptaţi răcirea apei înainte de a umple sau goli rezervorul de apă! 

• SE RECOMANDĂ FOLOSIREA APEI DISTILATE! NU FOLOSIŢI APARATUL FĂRĂ APĂ ÎN REZERVOR (BOILER)! DUPĂ 
UTILIZARE, GOLIŢI ÎNTOTDEAUNA REZERVORUL DE APĂ. LĂSAŢI FIERUL DE CĂLCAT SĂ SE USUCE COMPLET! 
NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCŢIUNI DUCE LA DETERIORAREA APARATULUI ŞI PIERDEREA GARANŢIEI! 

• Apa de robinet conţine magneziu, săruri minerale şi alte substanţe care contribuie la calcifierea rezervorului de apă. Dacă apa 
este foarte dură, utilizaţi o soluţie de oţet (75% apă + 25% oţet) pentru a detartra rezervorul de apă şi fierul de călcat..  

• De preferat utilizaţi apă caldă pentru reumplerea rezervorului de apă. Turnaţi încet în rezervor şi protejaţi-vă faţa  deoarece pot 
sări picuri de apă fierbinte sau de vapori. 

• Din motive de siguranţă este interzisă utilizarea accesoriilor nerecomandate de producător sau nefabricate de acesta. 
• Nu folosiţi emisia de vapori în poziţie verticală asupra unei persoane care are hainele pe ea. 
• Staţia de călcat se va feri de accesul copiilor şi nu va fi lăsată nesupravegheată în timpul funcţionării. 
• În cazul în care aparatul este neutilizat / nesupravegheat, se recomandă oprirea şi deconectarea acestuia de la sursa de 

alimentare. Este interzisă înfăşurarea cablului de alimentare în jurul aparatului. 
• Aparatul nu se va pune în funcţiune niciodată în zone inflamabile sau acelea, în care se administrază oxigen! 
• Utilizaţi aparatul numai pe suprafeţe plane şi stabile! Utilizaţi numai pe suprafeţe orizontale. Dacă folosiţi pe o mobilă de lemn, 

utilizaţi un suport protector. 
• Nu lăsaţi staţia de călcat nesupravegheată pe masa de călcat! Dacă părăsiţi camera, deconectaţi staţia de călcat! 
• Aveţi grijă să nu aveţi contact cu părţile fierbinţi ale fierului de călcat şi aburii generaţi de acesta. 
• Dacă folosiţi prelungitoare (min. 10A), aveţi grijă ca acestea să fie în stare bună şi să aibă contact de protecţie. 
• Citiţi instrucţiunile referitoare la temperatura de călcare de pe confecţii, pentru a evita deteriorarea lor. 
• NU se acordă  garanţie pentru posibilele deteriorări care sunt cauzate printr-o utilizare greşită/necorespunzătoare. 
• Atenţie, pericol de arsuri! Talpa fierului de călcat devine foarte repede fierbinte, iar de răcit se răceşte doar încet! Fierul de 

călcat se ţine în exclusivitate numai de mâner. Înainte de depozitare aparatul trebuie lăsat să se răcească. 
• 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. 



 
 
PREZENTARE STAŢIE DE CĂLCAT 
 
1. Corpul aparatului – boiler abur 
2. Buton pornire/oprire fier de călcat, cu lampă indicatoare 
3. Bază termoizolantă 
4. Cauciuc termoizolant anti-alunecare 
5. Bușon boiler 
6. Tub conector boiler-fier de călcat 
7. Cordon de alimentare 
8. Lampă pregătire aburi 
8a. Lampă lipsă apă 
9. Fier de călcat 
10. Talpa fierului de călcat 
11. Buton pentru aburi 
11a. Sistem reținere buton aburi 
12. Indicator de control al temperaturii 
13. Buton pentru reglarea temperaturii 
14. Lampă termostat 

 
 
 



ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 
Înainte de utilizarea fierului de călcat, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de folosire. 
Desfaceţi folia de ambalaj şi folia protectoare de pe talpă (dacă această folie există). 
Înainte de părăsirea liniei de fabricaţie, produsele noastre sunt riguros testate. Cu toate acestea, staţia de călcat ar putea conţine apă 
reziduală în boiler sau în furtunul de alimentare cu aburi.  
La prima utilizare este posibil să apară un miros, eventual un uşor fum, datorită tălpii speciale, miros care va dispărea în câteva minute. 
Încălziţi fierul de călcat la temperatura maximă şi călcaţi o bucată de cârpă umedă timp de câteva minute pentru a curăţa talpa de orice 
reziduri. 
 
PREGĂTIRI ÎNAINTE DE CĂLCARE 
Înainte de călcare sortaţi cu atenţie hainele, în funcţie de etichetă sau materiale şi începeţi cu hainele care cer cel mai 
scăzut nivel de temperatură. 
Dacă nu există instrucţiuni de călcare pe hainele dvs., porniţi călcarea cu o temperatură redusă () şi pe partea 
interioară a hainei. Dacă temperatura nu este destul de ridicată, atunci continuaţi cu o temperatură medie  (). 
Aveţi mai jos tabelul cu echivalenţele etichetelor de pe haine: 
 

ETICHETĂ HAINE MATERIAL REGLARE TERMOSTAT 

 
sintetic   temperatura minimă 

 
mătase – lână   temperatura medie 

 
Bumbac - in   temperatura maximă 

 
Materialul nu se va călca 

Călcaţi doar rufe cu culoare durabilă şi rezistente la căldură – în caz contrar se exclude orice garanţie! 
 
PREGĂTIREA STAŢIEI DE CĂLCAT 
1a. Deşurubaţi bușonul boiler (5) şi umpleţi boilerul (rezervorul de apă) cu aproximativ 0,7 litri de apă utilizând pâlnia 
pentru umplere. Aveţi grijă să nu umpleţi boilerul  până la refuz. 
2a. Înşurubaţi la loc, complet şi cu grijă, bușonul boilerului. 



3a. Conectaţi aparatul la o priză corespunzătoare. 
4a. Porniţi boilerul şi fierul de călcat prin apăsarea butonului (2). Staţia de călcat va fi gata de utilizare în aproximativ 7 
minute. 
NOTĂ: în timpul operaţiei de umplere, aveţi grijă ca apa să nu se reverse şi să ude baza termoizolantă pe care stă fierul 
de călcat. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
CĂLCAREA CU ABURI 
1b. Setaţi temperatura fierului de călcat rotind butonul pentru reglarea temperaturii în dreptul zonei  “COTTON-LINEN”. 
(1). În general toate tipurile de materiale pot fi călcate cu această temperatură. 
2b. Aşteptaţi aprinderea lămpii pregătire aburi (9) şi stingerea lămpii termostat (14). 
Apăsaţi butonul (11) de pe fierul de călcat pentru a emite aburi prin găurile tălpii de aluminiu a fierului de călcat. 
Utilizaţi sistemul de reţinere buton aburi (11a) pentru a menţie emisia de aburi fără a ţine cu degetul apăsat butonul de 
aburi. 
Eliberaţi butonul (11) şi emisia de aburi se va opri. 
 
NOTĂ: în timpul operării iniţiale a fierului de călcat, câteva picături de apă mixate cu vapori de apă ar putea ieşi din talpă 
până la stabilizarea temperaturii. Se recomandă a direcţiona primele jeturi de aburi pe o cârpă veche, până se obţine un 
jet uniform de aburi. 
 
CĂLCAREA USCATĂ 
1c. Pentru călcarea fără aburi, rotiţi butonul termostatului (13) în dreptul zonei  dorite, conform etichetei rufelor de călcat. 
Chiar dacă nu folosiţi aburi pentru călcare, întodeauna rezervorul de apă (boilerul) trebuie să conţină apă! 
 
BUȘONUL BOILER 
Staţia de călcat este echipată cu un bușon de siguranţă ce previne deschiderea boilerului de către copii. 
Rezervorul de apă (boilerul) este constant sub presiune şi poate să conţină apă foarte fierbinte. Din acest motiv 
acest bușon este un dispozitiv de siguranţă important şi indispensabil şi necesită anumite proceduri şi măsuri 
de siguranţă pentru reumplerea rezervorului cu apă.  
După ce aţi folosit toată apa din rezervor, procedaţi întocmai ca mai jos: 
1a. Opriţi încălzirea apei, aducând butonul de pornire/oprire (2) în poziţia oprit. 
2a. Apăsaţi butonul pentru aburi (11) pentru a elimina complet aburii rămaşi în rezervor şi pe circuit. 



3a. Deconectaţi cablul de alimentare al aparatului de la reţeau electrică. 
4a. Apăsaţi şi în acelaşi timp rotiţi în sens invers acelor de ceasornic bușonul boilerului (5). 
5a. Aşteptaşi câteva minute pentru a permite răcirea boilerului. 
6a. După răcirea rezervorului, reumpleţi cu atenţie, conform instrucţiunilor din capitolul “PREGĂTIREA STAŢIEI DE 
CĂLCAT” 
Dacă rezervorul de apă nu este complet răcit, turnaţi cu grijă doar cantităţi mici de apă pentru a evita stropirea cu apă  
fierbinte din rezervor. 
 
IMPORTANT! 
• Pentru călcarea cu aburi se va seta mereu temperatura maximă. Dacă talpa lasă apă, se va alege o temperatură 
mai mare. 
• Nu lăsaţi staţia de călcat nesupravegheată pe masa de călcat! Dacă părăsiţi camera, deconectaţi staţia de călcat de la 
reţeaua electrică! 
• Călcaţi numai pe suprafeţe rezistente la căldură şi pe suprafeţe ce permit penetrarea aburului (mese de călcat, etc.) 
• Asiguraţi-vă că aţi închis corect şi complet bușonul de siguranţă, altfel sunt posibile scăpări de aburi în jurul bușonului. 
• Lampa pregătire aburi (8) se va stinge şi se va aprinde mereu în timpul utilizării staţiei de călcat. Aceasta indică faptul 
că aparatul menţine presiunea şi temperatura corectă şi constantă. Ca atare, această alternanţă lampă stinsă - lampă 
aprinsă este un lucru normal în funcționare. Lampa (8a) se aprinde când boilerul rămâne fără apă. Reumpleți conform 
instrucțiunilor de mai sus. 
• Aparatul este dotat cu un termostat de siguranţă. Acesta se va schimba doar într-un service autorizat ZASS. 
• Înlăturarea cutelor - se deplasează talpa fierului de călcat deasupra rufelor la o distanţă de 2 cm, pornind jetul de abur. 
• Călcatul vertical - cutele de pe costume, taioare, perdele se pot îndrepta în poziţie verticală, restaurându-le şi forma. 
 
CURĂŢIREA ŞI ÎNTREŢINEREA DUPĂ CĂLCARE 
După călcare parcurgeţi următoarele etape: 
- Scoateţi fişa staţiei de călcat din priză, deconectând aparatul de la sursa de alimentare. 
- Goliţi rezervorul de apă. Eliminaţi toată apa şi vaporii din toată staţia de călcat. 
- După răcirea fierului de călcat, ştergeţi cu o cârpa umedă talpa fierului de călcat, pentru a înlătura resturile de pe 

talpă. Nu curăţaţi talpa fierului cu substanţe chimice şi/sau abrazive care ar putea distruge fierul. 
- Cand fierul s-a răcit puteţi curăţa partea exterioară cu o cârpă înmuiată în apă cu săpun iar apoi uscaţi. 
- Urmele de scrobeală / depunerile se vor şterge dealungul fierului cu ajutorul unei cîrpe de şters moale şi umede. 



DECALCIFICARE 
Această operaţiune se va efectua la intervale de regulate, în funcţie de frecvenţa de utilizare / duritatea apei. 
Se va introduce decalcificator sau 0,5 l apă cu 0,2 l oţet. 
Nu utilizaţi butonul de acţionare a aburului în timpul procesului de decalcifiere. 
Încălziţi aparatul timp de de 2 minute. Lăsaţi soluţia să acţioneze timp de o noapte sau minim o oră. Spălaţi de mai multe 
ori, umpleţi rezervorul cu apă si apoi goliţi-l. 
Apoi lăsaţi aparatul să se usuce. 
 
SFATURI PENTRU O CĂLCARE EFICIENTĂ ŞI CORECTĂ 
Vă recomandăm să folosiţi temperatura minimă pentru materiale care conţin paiete, broderii, etc. 
Dacă materialul este mixt (de ex. 40% bumbac, 60% sintetic), setaţi termostatul la valoarea cea mai mică cerută de cele 2 
materiale. Dacă nu cunoaşteţi compoziţia materialului, testaţi temperatura pe o parte ascunsă a hainei, pornind cu 
temperatura minimă şi crescând temperatura progresiv, dacă materialul permite. 
Nu călcaţi haine cu urme de transpiraţie sau alte pete – căldura tălpii va fixa aceste pete pentru totdeauna. 
Pentru a evita strălucirea materialelor gen mătase, lână sau sintetic, încercaţi să le călcaţi pe interior. Pentru a evita 
strălucirea materialelor gen catifea, călcaţi într-o singură direcţie (urmând fibra) şi nu apăsaţi foarte tare fierul de călcat pe 
material. Multe haine se vor călca mai uşor dacă după spălare nu s-au uscat complet (rămân puţin ude). 
Nu încărcaţi maşina de spălat şi folosiţi turaţii de centrifugare cât mai scăzute, pentru a nu şifona foarte tare hainele. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Model: SG-02A 
Tensiune: 230 V 
Frecvenţa: 50 Hz 
Putere totală: 2000 W max. 
Lungimea cablului: 1.6 m 
Lungimea furtunului: 1.7 m 
Debitul de abur: 90 g/min 
Capacitatea rezervorului de apă: 0,7 l 
Presiune aburului: 3,5 bar 
Mâner comfortabil din plută 
Talpă profesională din aluminiu 

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. 

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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