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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 
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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 ! 
ATENŢIONĂRI !! 
• Despachetaţi produsul şi verificaţi dacă acesta este intact. În cazul în care pare a nu fi intact, nu utilizaţi 

aparatul şi apelaţi la un service autorizat. Nu lăsaţi materialele din ambalaj (în special pungile polietilenă) la 
îndemâna copiilor. 

• Înainte de a porni aparatul verficaţi dacă tensiunea şi frecvenţa prizei corespund cu cele înscrise pe aparat. 
• Nu lăsaţi aparatul pornit în timpul nopţii şi/sau în timp ce dormiţi. 
• Nu stropiţi aparatul cu apă şi nu-l acoperiţi cu haine umede. Nu introduceţi aparatul în apă. 
• Acest radiator nu este destinat utilizării în băi, în locuri în care se spală rufe, sau alte locaţii de depozitare/sau 

umede. 
• Nu utilizaţi aparatul în afara încăperilor sau în locuri umede. Nu utilizaţi aeroterma lângă cada de baie, duş, 

piscină, etc. Nu atingeţi aparatul cu mâinile sau picioarele ude. Utilizaţi aparatul pe o suprafaţă plană şi 
stabilă. 

• Înainte de curăţire, opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la priza de alimentare. 
• Nu utilizaţi aparatul lângă materiale inflamabile, explozibile sau termodeformabile, mobilier din lemn, haine şi 

alte textile. Pentru a preveni un posibil incendiu, nu blocaţi admisia sau evacuarea aerului. Nu îl utilizaţi pe o 
suprafaţă moale (cum ar fi patul) în care orificiile se pot bloca. 

• Nu introduceţi şi nu permiteţi altor obiecte să pătrundă în oricare din orificiile de ventilaţie sau de evacuare 
deoarece acest lucru poate produce electroşoc, incendii sau poate deteriora produsul. Curăţaţi orificiile de 
intrare a aerului dacă s-au înfundat. 

• Nu folosiţi acest produs pentru a usca sau încălzi hainele, pantofii, ţevile sau alte articole. 
• Pentru a deconecta produsul, închideţi întrerupătorul şi apoi scoateţi ştecherul din priză. Trageţi direct 

ştecherul; nu trageţi de cablul de alimentare. 



• Nu utilizaţi aparatul racordat la prize programate sau cu termostate de ambianţă. Nu plasaţi aeroterma în 
imediata apropiere a prizei. Nu loviţi şi nu deterioraţi cordonul de alimentare. Nu trageţi de cordonul de 
alimentare pentru a scoate ştecherul din priză. Dacă cordonul de alimentare este deteriorat duceţi aparatul la 
un service autorizat. 

• Pentru a evita o suprasarcină a circuitului atunci când folosiţi produsul, nu utilizaţi alt produs de mare tensiune 
la acelaşi circuit electric. 

• 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. 

• Copiii sub 3 ani trebuie să fie ținuți la distanță dacă nu sunt supravegheați în continuu. 
• Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani pot pomi/opri aparatul instalat în poziție normală de funcționare, 

numai daca sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță sau asupra pericolelor 
la care se expun. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani nu trebuie sa introduca ștecherul în priză și nu 
trebuie sa curețe sau să realizeze operațiuni de întretinere a aparatului. 

• În cazul sesizării unui miros ciudat sau de furn sau dacă se aud zgomote speciale, opriți imediat funcționarea 
aparatului 

• ATENȚIE- Unele părți componente ale aparatului devin foarte fierbinți și pot produce arsuri. Aveți grijă atunci 
când în apropierea acestuia se află copii sau persoane vulnerabile. 

• Folosiţi aparatul conform destinaţiei sale, adică încălzire pentru uz casnic. Nu folosiţi aparatul în alte scopuri 
deoarece poate fi periculos. Producătorul nu este responsabil pentru pagubele cauzate de folosirea incorectă 
a aparatului! 

Notă: Aparatul este dotat cu un termocontact, în cazul în care aeroterma se supraîncălzeşte, acesta va opri 
funcţionarera aparatului. Pentru a-l repune în funcţiune, urmaţi următoarele etape: 

- deconectaţi cablul de alimentare de la priză; 
- aşteptaţi circa 30 minute, verificaţi ca elementele şi grilajele pentru ventilaţie să nu fie obturate; 
- reconectaţi aparatul la priză şi porniţi-l. 

Nu va fi posibil să reporniți aparatul dacă acesta nu s-a răcit suficient. 
Apelați la un service autorizat ZASS dacă sistemul de protecție supraîncălzire intervine prea des. 



 
 
 
 
 
 

DESCRIERE 
 
Fig. 1-4 
1 Butoane de control 
2 Grilaj evacuare aer 
3 Bază 
4 Întrerupător general 
5 Mâner 
6 Grilaj admisie aer 
7 Sistem de protecție în caz de 

răsturnare (întrerupător) 



UTILIZARE: 
Notă: Când aparatul este utilizat pentru prima dată sau după o perioadă lungă de nefolosire, poate emite un 
miros pentru o perioadă scurtă de timp. Aceasta nu este o defecțiune. 

a) Amplasaţi produsul pe o suprafaţă plată, fixă, stabilă şi rezistentă la căldură, la cel puţin 100 cm distanţă 
de orice alte obiecte. 

b) Introduceţi ştecherul cordonului de alimentare într-o priză corespunzătoare specificaţiilor de pe eticheta 
produsului. 

c) Porniţi întrerupătorul general de la baza aparatului. Becul roşul aprins arată că radiatorul este conectat la o 
sursă de curent. 

d) Apăsaţi butonul “ON/OFF” (4) pentru a porni ventilatorul. Acesta va sufla aer la temperatura din cameră, 
funcționând în regim de ventilație. 

e) Pentru a porni încălzirea, apăsați unul din butoanele 1000W, (A) sau (B) sau apăsați-le concomitent pe 
ambele pentru a încălzi la puterea maximă de 2000W. 

f) Pentru a activa funcţia de oscilare, apăsați butonul (C) “TURN”. Aparatul se va roti aproximativ 45° la 
stânga și 45° la dreapta. Apăsați același buton (C) pentru a opri oscilația. 

g) Lăsaţi radiatorul să se încălzească până ce temperatura camerei atinge nivelul dorit 
SISTEMELE DE SIGURANŢĂ 
Această aerotermă este dotată cu dispozitive de protecţie care opresc aparatul atunci când componentele se 
încălzesc în mod excesiv sau în cazul în care se răstoarnă. 
ÎN CAZUL SUPRAÎNCĂLZIRII 
● Dacă radiatorul se supraîncălzeşte, se va închide în mod automat şi se va opri. Reţineţi că becul roşul se 
va opri şi veţi simţi un miros uşor din cauza bobinelor supraîncălzite. Acest lucru este normal iar mirosul va 
dispărea în scurt timp. 
● Îndepărtaţi orice obiecte din apropiere ce ar putea cauza supraîncălzirez. Păstraţi un spaţiu de cel puţin 1 
m în toate părţile aparatului pentru a permite circularea aerului. 
● Utilizaţi aparatul într-o zonă bine ventilată. 
● Aparatul va porni în mod automat după ce s-a răcit suficient. Reţineţi că această perioadă de răcire ar 
putea dura 30-45 minute. Când radiatorul este răcit becul roşu se va aprinde din nou iar radiatorul va reîncepe să 
încălzească. 



ÎN CAZUL RĂSTURNĂRII 
Dacă aeroterma se răstoarnă, întrerupătorul (7) va opri în mod automat aparatul iar becul roşu se va stinge. 
Amplasaţi unitatea pe o suprafaţă plată, netedă şi stabilă pentru a împiedica răsturnarea sa. 
Atenţie! Partea din faţă a aerotermei poate deveni fierbinte. Manevraţi cu grijă pentru a aduce aparatul în poziție 
corectă. Aeroterma va reporni în mod automat. 
  

Recomandare (pentru a prelungi durata de viață a produsului): înainte să opriți aeroterma, lasați-o să mai 
funcționeze circa 2-3 minute pe modul ventilație (fără încălzire). 

ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢIRE: 
Asiguraţi-vă întotdeauna că dispozitivul este scos din priză înainte să îl curăţaţi sau să îl depozitaţi. Nu introduceţi 
dispozitivul în apă şi nu permiteţi ca apa să curgă în radiator, deoarece poate cauza un electroşoc. 
Aparatul necesită numai o curăţire normală exterioară. 
După utilizare şi înainte de curăţire deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică şi aşteptaţi răcirea lui. 
Asiguraţi-vă întotdeauna că carcasa produsului este intactă şi asamblată complet înaintea utilizării. Nu atingeţi 
suprafeţele. Folosiţi întotdeauna mânerele produsului. 
Curăţaţi grilajele de praf cu o periuţă sau prin aspirare. Nu curăţaţi aparatul cu benzină, diluant, prafuri şi soluţii 
abrazive, etc. Utilizaţi o cârpă moale umedă şi apoi lăsaţi aparatul să se usuce. 
Motorul a fost lubrifiat la fabrică şi nu mai necesită lubrifiere pe întreaga durată de viaţă a produsului. 
Când nu se utilizează un timp îndelungat, aparatul se curăţă, se introduce într-o pungă de PE sau se 
reambalează în cutia originală şi se depozitează într-un loc uscat și întunecat, departe de accesul copiilor. . 

DATE TEHNICE: 
Model: ZCFH-03 
Tensiune nominală: 230V~ 50Hz 
Puterea nominală: 2000W (2 trepte: 1000W – 2000W) 
Nivel zgomot: <51 dB(A) 

GARANŢIE 
Perioada de garanţie este de 2 ani de la data cumpărării. Condiţiile valabilităţii garanţiei sunt menţionate în 
certificatul de garanţie al produsului. 



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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