
 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
 

VENTILATOR DE INTERIOR MULTI-FUNCȚIONAL, 
CU PULVERIZARE APĂ, DOTAT CU TELECOMANDĂ  

Model: ZMF 03 
 

 
 

Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni de utilizare înainte de utilizarea aparatului.                           
 

ATENŢIE! ACEST APARAT ESTE NUMAI PENTRU UZ CASNIC 
 

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 component electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul 
în funcţiune, vă rugăm să acordaţi câteva minute citirii instrucţiunilor de utilizare care urmează. 
Vă mulţumim ! 
 
 

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 



ATENŢIE ! MĂSURI DE SIGURANŢĂ: 
• Înainte de a folosi aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi atenţionările. Nu pierdeţi manualul de utilizare. 
• Înainte de utilizare, verificaţi ca tensiunea electrică la care alimentaţi ventilatorul să fie cea indicată pe plăcuţa cu 

caracteristici tehnice. 
• Acest ventilator  a fost proiectat numai pentru uz casnic. Trebuie utilizat numai conform acestor instrucţiuni. 
• Fabricantul nu este responsabil de nici o pagubă rezultată în urma unei utilizări neadecvate. 
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu acest aparat. 
• Când aparatul este în funcţiune, nu-l lăsaţi să calce peste cordonul de alimentare. De asemenea nu strangulaţi cordonul de 

alimentare. 
• Scoateţi aparatul din priză când doriţi să-l curăţaţi. 
• 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!  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.  
• 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 ventilatorull doar cu mâinile uscate! Aşezaţi întotdeauna ventilatorul pe o suprafaţă plană, stabilă şi 

uscată.  
• Nu atârnaţi sau montaţi ventilatorul pe perete sau tavan.  
• 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. 
• Apelaţi la un Service autorizat ZASS pentru a verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singur aparatul!   
• 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 cordon de alimentare.   

• 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 (220-240V, 50Hz). 

  
CITIŢI ŞI PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE! 
 

PĂRŢI COMPONENTE  ŞI  MOD DE ASAMBLARE 
 

1. Inel plastic cu şurub şi piuliţă 
2. Pulverizator 
3. Grilaj faţă 
4. Piuliţă ventilator 
5. Paleta ventilator 
6. Piuliţă montaj grilaj spate 
7. Grilaj spate 
8. Ansamblul motor cu tijă 
9. Furtun apă 
10. Şurub fixare 
11. Corp principal cu panou control şi cu rezervor apă  
12. Bază 
13. Piuliţă fixare bază 
14. Roţi 

După deschiderea ambalajului verificaţi existenţa tuturor componentelor descrise mai sus. 



• Montaţi roţile în cele 4 locaşuri pentru acestea, aflate în partea inferioară a bazei (12) 
• Montaţi corpul cu rezervor (11) pe bază (12) cu ajutorul piuliţei fixare bază (13) 
• Montaţi ansamblul motor cu tijă (8) pe corpul principal (11) si fixaţi cu şurubul de fixare (10)  
• Montaţi grilajul spate (7) pe ansamblul motor (8) cu piuliţa montare grilaj spate (6) 
• Fixaţi paleta ventilatorului (5) pe axul motor cu piuliţa ventilatorului (4) 
• Fixaţi grilajul faţă (3) cu grilajul spate (7) montat pe ansamblul motor şi fixaţi cu inelul de plastic (1) strângând 

şurubul şi piuliţa cu ajutorul unei şurubelniţe 
 
PANOU COMANDĂ TELECOMANDA 

 
MOD DE UTILIZARE 

• Cu tasta (5) porniţi ventilatorul - la pornire ventilatorul funcţionează la viteză minimă. În timp ce ventilatorul este 
pornit, viteza poate fi crescută  prin apăsarea  repetată a butonului (5). 

• Tasta Timer pornit / oprit. 
• Când ventilatorul este oprit, apăsând în mod repetat tasta (7) va seta temporizarea automată de pornire a  

ventilatorului. Programele disponibile sunt de la 1 la 12 ore. 
• Când ventilatorul este pornit, atingând în mod repetat tasta (7) va seta temporizarea pentru a opri ventilatorul. 

Programele disponibile sunt de la 1 la 12 ore. 
• Prin apăsarea tastei de oscilare porniţi şi opriţi balansul stânga – dreapta a capului ventilator. 
• Nu încercaţi să rotiţi în lateral capul ventilatorului cu mâna, doar din butonul de oscilare, altfel se va 

distruge mecanismul  de oscilare. 
• Pentru a regla direcţia pe verticală: ridicaţi uşor în sus sau  apăsaţi în jos uşor capul ventilatorului. 
• Detaşaţi rezervorul de apă pentru pulverizare din  corpul principal (11), umpleţi-l cu apă si reaşezaţi-l  corect la 

locul lui. 

 
• Apăsaţi  tasta de umidificare (12) pentru a  activa / dezactiva umidificatorul. 
• Cu tasta oprire (6), opriţi funcţionarea ventilatorului. 



 
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE 
Asiguraţi-vă că alimentarea este întreruptă și deconectată înainte de curățare. 
Curățați rezervorul de apă (o dată pe săptămână). 
Dacă rezervorul de apă este murdar, utilizaţi o cârpă moale cu soluţie de curățare pentru a-l curăţa și clătiți cu apă curată. 
Curățarea externă a pulverizatorului: 
Curătaţi cu o cârpă moale şi cu apă caldă. Utilizaţi cârpa pentru a usca suprafaţa.  
Nu utilizaţi obiecte ascuţite sau dure pentru evitarea  zgârierilor. Curățaţi numai cu o cârpă moale și umedă. 
Nu utilizați solvenţi chimici, benzină, kerosen sau pulbere de lustruire. 
Nu utilizați detergent la întâmplare pentru curăţare.  
Evitaţi umezirea excesivă pentru a nu deteriora componentele electrice/electronice interne. 
Nu dezasamblaţi corpul motorului. 
 
DEPOZITAREA PULVERIZATORULUI 
Dacă nu este folosit o perioadă lungă de timp, umidificatorul trebuie să fie depozitat într-un loc uscat după curățare și 
uscare. Nu lăsaţi apă în rezervor! 
 
PROBLEME ŞI REZOLVĂRI 
 

Probleme Cauze Rezolvare 

Nu se aprinde indicatorul pornit. 
Nu se învârte paleta. 

1. Ştecherul de alimentare nu este 
conectat corect. 
2. Nu este pornit ventilatorul. 

1. Introduceţi corect ştecherul în priză. 
2. Porniţi ventilatorul. 

Indicatorul luminos funcţionează şi se 
învârte paleta, dar nu pulverizează 
apă. 

1. Nu este apă în rezervor. 
2. Plutitorul de apă e blocat. 

1. Umpleţi rezervorul cu apă. 
2. Curaţaţi plutitorul de apă din 
rezervor. 

Miros neplăcut. 1. Ventilatorul nou. 
2. Apă murdară în rezervor. 

1. Spălaţi rezervorul. 
2. Înlocuiţi apa din rezervor cu apă 
curată. 

Indicatorul luminos funcţionează, nu 
se învârte paleta şi nu pulverizează 
apă. 

Prea multă apă în rezervor. Goliţi puţină apă din rezervor. 

Apa pulverizată este prea puţină. 1. Pulverizatorul este înfundat. 
2. Apă murdară în rezervor. 

1. Desfundaţi pulverizatorul. 
2. Înlocuiţi apa în rezervor cu apă 
curată. 

 
SPECIFICATI TEHNICE 
Tensiune: 220-240V~ , 50/60Hz 
Putere: 75W 
Rezervor apă : 2,3 L 
Nivel zgomot: < 50 dB(A) 
Debit vapor generat: 300 ml/H 
 
 
 
 
 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). 


