
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
 

Ventilator de masă cu oscilaţie  
Model: ZFTI-10R  

 
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 ! 

 

Măsuri de precauţie 
 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 folosiţi aparatul în exterior ci numai în spaţii acoperite! Pentru a vă proteja împotriva şocurilor electrice nu 

poziţionaţi aparatul în fereastră, nu scufundaţi ventilatorul, ştecherul sau cordonul în apă şi nu-l stropiţi.  
 Nu folosiţi ventilatorul fără apărătorile de protecţie! 
 Aşezaţi întotdeauna ventilatorul pe o suprafaţă plană şi uscată. Nu atârnaţi ventilatorul pe perete sau tavan. 
 Aparatul nu se va utiliza de către copii. Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în imediata apropiere a ventilatorului pornit! 
Este necesară o atentă supraveghere a aparatului când este folosit în preajma copiilor. 
 Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea 

aparatului. 
 Nu atingeţi părţile în mişcare! Nu introduceţi degetele prin grilaj! Evitaţi contactul cu părţile în mişcare ale 

ventilatorului, nu introduceţi obiecte prin grilajul ventilatorului! 
 Utilizaţi şi operaţi aparatul doar cu mâinile uscate! Aşezaţi întotdeauna ventilatorul pe o suprafaţă plană, stabilă şi 

uscată. Nu atârnaţi sau montaţi ventilatorul pe perete sau tavan. 
 Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafeţe fierbinţi. 
 Nu folosiţi ventilatorul dacă este deteriorat (total sau parţial), lovit, cu ştecherul sau cordonul deteriorat. 
 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! 

 Aparatul se va opri înaintea montării sau schimbării acesoriilor sau înainte de curăţire.  
 Ştecherul trebuie scos din priză atunci când nu utilizaţi ventilatorul, când îl mutaţi dintr-un loc în altul, înainte de 

asamblarea/dezasamblarea părţilor componente şi înainte de curăţarea acestuia. 
 Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi cablul. 
 Aparatul este destinat numai utilizării casnice. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în 

instrucţiuni.  
 Nu folosiţi ventilatorul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile.Nu aşezaţi ventilatorul sau orice parte a 

acestuia în apropierea unui foc deschis, a unui aparat de gătit sau de încălzire. 
 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  
 Produsul este destinat folosirii casnice şi nu va fi folosit în scopuri industriale sau comerciale. 
 Nu conectaţi niciodată cordonul de alimentare la o reţea de tensiune diferită de cea nominală (220-230V, 50Hz). 
CITIŢI ŞI PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
 
 



Pasul 3 Pasul 4 Pasul 5 Pasul 6 

Pasul 1 şi 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PĂRŢILOR COMPONENTE 

A. Grilaj frontal  
B. Inel plastic 
C. Şurub A 
D. Piuliţă elice 
E. Elice ventilator 
F. Piuliţă apărătoare 
G. Grilaj spate (apărător posterior) 
H. Ax motor 
I. Ansamblu motor 
J. Panou control 
K. Şurub B 
L. Tub interior (telescopic) 
M. Şurub C 
N. Tub bază (tub exterior) 
O. Baza rotundă  
P. Şaibă 
Q. Şurub D 

 
ASAMBLARE: 
1. Scoateţi toate părţile componentele ale ventilatorului din cutie. 
2. Asamblarea  

Pasul 1  
Tineţi baza rotundă şi într-o parte introduceţi partea filetată a tubului exterior în 
gaura din centrul bazei, având grijă să potriviţi capătul suportului astfel încât acesta 
să se fixeze perfect în baza de plastic. Puneţi şaiba P, dupa care strângeţi şurubul 
“D”, până când suportul este strâns legat de bază (vezi fig. alăturată). 

Pasul 2 
Ridicaţi tubul telescopic interior până la înălţimea dorită. Fixaţi tubul prin strângerea 
şurubului “C”. 

Pasul 3 
Poziţionaţi ansamblul motor şi panoul de control pe tubul telescopic interior şi fixaţi 
prin strângerea şurubului “B” de pe panoul de control (vezi fig. de mai jos). 

Pasul 4 
Fixaţi grilajul spate pe ansamblul motor, fiţi atenţi ca găurile să se potrivească, mânerul să fie sus şi grilajul să fie bine 
fixat. Înşurubaţi piuliţa în sensul acelor de ceasornic, asigurându-vă că grilajul este bine fixat (vezi fig. de mai jos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Pasul 5 
Introduceţi elicea pe axul motorului (8) şi apăsaţi până când elicea se opreşte. Fixaţi cu ajutorul piuliţei, înşurubând în 
sens invers acelor de ceasornic până când elicea este perfect strânsă pe axul motorului. Verificaţi elicea, învârtind cu 
mâna. Elicea ar trebui să se învărtă uşor, fără frânări evidente şi fără sunete de frecare (vezi fig. de mai sus). 

Pasul 6 
Montaţi grilajul frontal fixându-l pe grilajul spate. Deschideţi cât mai mult inelul de plastic (cu ajutorul şurubului), astfel 
încât să fie mai mare decât circumferinţa apărătorii frontale. Apoi potriviţi apărătoarea frontală peste apărătoarea 
posterioară şi introduceţi inelul de plastic peste ele. Potriviţi inelul de plastic peste ansamblul celor 2 apărători şi 
strângeţi şurubul până când se realizează o îmbinare perfectă şi strânsă (vezi fig. de mai sus). Astfel, asamblarea 
ventilatorului este completă. 
 
UTILIZARE: 
Puneţi ventilatorul pe o suprafaţă netedă, stabilă şi uscată. 
Conectaţi cordonul de alimentare la reţeaua de tensiune (230 V, 50 Hz). 
Pornire/selectare viteză 
Porniţi ventilatorul prin apăsarea butonului ON/OFF. 
Selectaţi viteza dorită prin apăsarea butonului SPEED. Ecranul LCD va arăta viteza selectată: 

 
 - viteză mică – adiere silenţioasă 

  
- viteză medie – utilizare normală 

 
 - viteză maximă – când este necesară o răcire rapidă şi o circulare rapidă a aerului  
 

 

Selectare mod de operare 
Puteţi selecta de asemenea modul de funcţionare al ventilatorului, prin apăsarea butonului MODE: 
Ecranul LCD va arăta modul de funcţionare selectat: 
 

 
- funcţionare la viteza mai mare la început, după care viteza va scădea. 
 
- funcţionare cu viteze alternate (mică, medie sau mare). 
 

 - funcţionare la viteza constantă setată. 
 
Oscilaţii 
Apăsaţi butonul OSC pentru ca ventilatorul să funcţioneze în regim oscilant. Ventilatorul va oscila în plan orizontal. 
Pentru funcţionare în regim staţionar (pentru oprirea oscilaţiei), se va apăsa încă o dată butonul OSC. 
Direcţia de ventilare poate fi reglată în raport cu baza (în plan vertical) cu ajutorul mâinii, prin ridicarea sau coborârea 
uşoară a ansamblului motor (I). La acest procedeu e normal să se audă nişte trosnete. 
 
Programator 
Pentru activarea programatorului, cu ventilatorul pornit, apăsaţi butonul TIME. La apăsarea succesivă a acestui buton, 
se setează durata dorită de funcţionare a ventilatorului, în următoarea secvenţă: 1oră / 2 ore / 3 ore / .... / 9 ore. Durata 
setată va fi evidenţiată pe ecranul LCD al panoului de control.  
Apăsarea butonului OFF va elimina toate setările anterioare ale programatorului. 
 
Ionizare 
Această opţiune va genera ioni negativi pentru a curăţa şi împrospăta aerul. Apăsaţi butonul ION pentru a activa 
funcţia de ionizare. 
 
Telecomanda 
1. Deschideţi capacul bateriei. 
2. Introduceţi o baterie tipul CR2025. 
3. Puneţi capacul bateriei la locul său. 
 
Toate funcţiile pot fi accesate atat de la panoul de 
control, cu butoane tip soft-touch, cat şi de la 
telecomandă. Funcţiile activate sunt afişate pe ecranul 
LCD al panoului de control.  
 
 
 
 
 
 




