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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 vă acordaţi câteva minute ca să citiţi 
instrucţiunile de utilizare care urmează.
Vă mulţumim ! 

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

1. INFORMAȚII GENERALE şi MĂSURI DE PRECAUŢIE

Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu 
aparatul.

ATENŢIE !

ATENȚIE: Aparatul este destinat doar 
uzului în locații acoperite!
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• Vă rugăm păstraţi instrucţiunile de utilizare, certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare şi ambalajul 
produsului.
• Asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa prizei de alimentare corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
• Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceţi cordonul, ştecherul sau unitatea motor în apă 
sau în alte lichide.
• Nu folosiţi aparatul în exterior. Utilizaţi aparatul doar cu mâinile uscate. Nu atingeţi părţile în mişcare.
• Este necesară o atentă supraveghere a aparatului când este folosit în preajama copiilor.
• Nu folosiţi continuu aparatul. Motorul se poate supraîncălzi. După maxim 10 minute de utilizare faceţi o 
pauză de 15-20 minute ca aparatul (motorul) să se răcească.
• Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la 
distrugerea aparatului.
• Cu acest aparat se va toca numai carne proaspătă, fără oase, piele, tendoane, etc. Nu încercaţi să 
tocaţi oase, nuci, gheață sau alte alimente tari. De asemenea nu tocați alimente cu fibre, cum ar fi țelina, 
ghimbirul, trestie de zahăr, etc. Aceste lucruri pot duce la distrugerea aparatului.
• Înainte de punerea în funcţiune, asiguraţi-vă că aparatul este corect asamblat. Nu desfaceţi inelul de 
fixare în timpul utilizării aparatului. Atenţie la mânuirea cuţitului, discurilor, melcului, etc. Nu băgaţi degetele 
în aparat.
• Nu folosiţi degetele sau diferite obiecte pentru a împinge alimentele în tubul principal. Folosiţi în acest 
scop numai presa livrată odată cu aparatul. Înainte de a dezasambla şi/sau curăţi aparatul, aşteptaţi oprirea 
completă a părţilor aflate în mişcare.
• Evitaţi blocarea maşinii, neutilizând o forţă excesivă la presarea alimentelor de tocat în tubul (T).
• Când maşlina se blocheză opriţi şi porniţi din nou după deblocarea ei.
• În cazul blocării alimentelor folosiţi funcţia de rotaţie inversă, pentru a debloca aparatul.
• Treceţi de la funcţia de lucru “ON” (PORNIT) la “REV” (ROTAŢIE INVERSĂ) sau de la “REV” la “ON” 
numai după oprirea lucrului minim 1 minut, altfel aparatul se poate distruge (defecta grav)!
• Timpul maxim de funcționare inversă „REV” este de 5 secunde!
• Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei.
• Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de 
orice tip, 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 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.
• Aparatul este destinat numai utilizării casnice. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate 
în instrucţiuni.
• Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu-l utilizaţi sau nu-l lasaţi lângă 
suprafeţe fierbinţi.
• Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacităţi fizice, mentale sau 
senzoriale reduse sau sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt supravegheaţi 
sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
• Acest aparat nu este o jucărie. Nu lăsați copii să se joace cu acest aparat. Acest aparat se va folosi doar de 
către adulți. Curățarea și întreținerea produsului nu se va face de copii, fără supraveghere. Țineți aparatul 
și cablul acestuia la distanță de copii mai mici de 8 ani.
• Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.



2. PREZENTARE (Pagina 2)
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- Accesoriu pentru cârnaţi (tub);
- Accesoriu Kibbe;

- Tub principal (tub T);

- Accesoriu pentru Kibbe (con de centrare);
- Tavă (pâlnie) de alimentare;

- Accesoriu pentru cârnaţi (inel plastic);
- Presă alimente (presator);

- Inel de fixare;
- Buton de blocare sau eliberare;

- Discuri de tocat (3 mărimi);
- Corp aparat;

- Lamă (cuţit) de tocat (cuţit stea);
- Comutator pornire/oprire și reverse;

- Ax melcat (melc);

3. UTILIZARE

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Spălaţi accesoriile: cuţitul, discurile de tocat, presatorul, tava de alimentare, tubul principal și 
inelul de fixare în apă călduţă cu săpun sau detergent neutru pentru spălat vase. Clătiţi cu apă 
călduță (temperatura apei să nu depășească 40°C), după care uscaţi părţile componente.
Atenție! Lama cuțitului este ascuțită, aveți grijă să nu vă tăiați.
• Înainte de introducerea cordonului în priză, asiguraţi-vă că butonul R/0/ON este în poziţia “0” 
(OPRIT).
TOCAREA
1. Asamblați axul melcat, cuțitul, discul de tocat 
dorit și inelul de fixare așa cum este ilustrat în 
figurile de mai jos (vezi fig.1, 2, 3 și 4), pe tubul 
principal.
Notă: Aliniați proeminențele discului de tocat pe 
canalele tubului principal (fig. 2).
Notă: Verificați dacă marginea lamei cuțitului 
este orientată către discul de tocare (fig. 3). Nu 
asamblați niciodată lama cuțitului invers.
Atenție! Aparatul trebuie să fie deconectat de la 
priză în momentul asamblării accesoriilor. 
2. Asamblați ansamblul mai sus format (tubul 
principal) pe corpul aparatului. Apăsați butonul de 
deblocare cu degetul mare de la o mână și țineți 
tubul principal cu cealaltă mână, introduceți-l în 
orificiul din corpul aparatului și rotiți-l în sens invers 
acelor de ceasornic până când nu se mai poate 
roti (vezi fig.5). Eliberați butonul de blocare, acum 
tubul principal este fixat pe corpul aparatului.
Notă: Dacă vă este mai ușor, puteți inversa 
punctele 1 și 2 de mai sus (montați întâi tubul 
principal și mai apoi restul componentelor).
3. Așezați tava de alimentare deasupra tubului 
principal.
4. Verificați dacă comutatorul de pornire este 
pe poziția oprit „OFF”, apoi conectați aparatul la 
rețeaua electrică de alimentare.
5. Apăsați comutatorul de pornire în poziția pornit 
„ON” (axul melcat și lama cuțitului se rotesc în 
sens invers acelor de ceasornic - dacă aparatul 



funcționează normal), puneți bucățile de carne în tava de alimentare, apoi apăsați ușor în jos 
cu presa de alimente.
Notă: Tăiați toate alimentele în bucăți (se recomandă pentru tocare carnea fără zgârciuri, 
tendoane, oase și grăsime) de dimensiune aproximativă: 20 mm x 20 mm x 60 mm, astfel încât 
să se încadreze cu ușurință în deschiderea tubului principal.
6. Timpul maxim de funcționare nu trebuie să depășească 10 minute și timpul minim de repaus/
pauză care trebuie respectat între două cicluri de funcționare consecutive este de 15-20 minute.
7. Așezați un recipient curat de dimensiuni adecvate necesităților sub inelul de fixare al tubului 
principal pentru a colecta carnea tocată de aparat.
8. Când terminați de tocat, deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică, dezasamblați 
accesoriile tubului principal: apăsați butonul de deblocare corect cu degetul mare al mâinii 
stângi și rotiți ansamblul tubului principal în sensul acelor de ceasornic cu mâna dreaptă, apoi 
detașați-le.
Atenție! Aparatul trebuie să fie deconectat de la priza de alimentare în momentul dezasamblării 
accesoriilor.

8. Verificați dacă comutatorul de pornire este pe poziția oprit „OFF”, apoi conectați aparatul la 
rețeaua electrică de alimentare.
9. Apăsați comutatorul de pornire în poziția pornit „ON”. Melcul începe să se învârtă. După ce 
produsul funcționează normal, puneți roșiile tăiate (sau alte fructe sau legume moi cum ar fi 
strugurii, zmeura, etc.) în tava de alimentare, apoi apăsați ușor în jos cu presa de alimente (a 
se vedea fig.D).
Notă: mărimea fructelor nu poate fi prea mare. Tăiați roșiile la o mărime mai mică decât gaura 
tăvii de alimentare. Nu se vor stoarce fructe și legume prea tari, de exemplu măr, morcov, etc.
10. Prin strângerea sau slăbirea șurubului de fixare se poate face sucul mai subțire sau mai 
gros.
11. Demontați și curățați storcătorul de roșii imediat ce s-a finalizat procesul de stoarcere.

STORCĂTOR DE TOMATE (sau alte fructe și 
legume moi)
1. Când utilizați produsul pentru prima dată, vă 
rugăm să curățați următoarele piese: inel de fixare, 
tava de alimentare, tubul principal, presatorul, sita 
metalică, axul melcat și manșonul de plastic.
2. Când faceți suc, asamblați tubul principal pe 
corpul aparatului. Apăsați butonul de deblocare 
cu degetul mare de la o mână și țineți tubul 
principal cu cealaltă mână, introduceți-l în orificiul 
din corpul aparatului și rotiți-l în sens invers acelor 
de ceasornic până când nu se mai poate roti. 
Eliberați butonul de blocare, acum tubul principal 
este fixat pe corpul aparatului.
3. Introduceți inelul de fixare prin sita metalică a 
storcătorului de roșii (fig. A).
4. Introduceţi şurubul de fixare în orificiul din fața 
sitei metalice, apoi strângeți-l în sens orar până 
când este prins ferm (dar nu foarte strâns!).
5. Asamblați sita metalică, melcul tocătorului, 
melcul storcătorului și manșonul (a se vedea 
fig.C). Intodeauna întâi montați melcul tocătorului 
și apoi, pe el, melcul storcătorului. 
6. Fixați ansamblul storcator pe mașina de tocat și 
strângeți inelul de fixare. 
7. Puneți un vas curat sub sita metalică pentru a 
colecta sucul și un alt castron sub partea din față 
pentru a colecta sâmburii și alte reziduuri.
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PREPARAREA CÂRNAȚILOR
1. Asamblați tubul principal pe corpul aparatului. Apăsați butonul de deblocare cu degetul mare 
de la o mână și țineți tubul principal cu cealaltă mână, introduceți-l în orificiul din corpul aparatului 
și rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic până când nu se mai poate roti. Eliberați butonul de 
blocare, acum tubul principal este fixat pe corpul aparatului.
2. Asamblați axul melcat, inelul plastic, tubul de cârnați și inelul de fixare conform fig.8.
Notă: Nu asamblați niciodată cuțitul și discul de tocat atunci când utilizați aparatul pentru prepararea 
cârnaților și nu asamblați tubul de cârnați și conul de centrare melc atunci când tocați carne.
3. Puneți membrana pentru cârnați curățată pe tubul de cârnați (vezi fig. 8), apoi așezați carnea 
tocată în tava de alimentare. Porniţi maşina şi utilizaţi presatorul pentru a împinge compoziţia în 
tubul principal.
Notă: Lăsaţi membrana pentru cârnaţi în apă călduţă circa 10 minute, apoi trageţi membrana 
umedă pe pâlnia (accesoriul) de cârnaţi. 
4. După etapa de tocare descrisă mai sus (se recomandă pentru tocare carnea fără zgârciuri, 
tendoane, oase și grăsime cu dimensiune aproximativă: 20 mm x 20 mm x 60 mm), așezați 
carnea tocată conform instrucțiunilor pentru „Prepararea cârnaților”.
5. Apăsați comutatorul de pornire în poziția pornit „ON”, axul melcat se va roti în sensul invers 
acelor de ceasornic și carnea tocată va umple membrana pentru cârnaţi. De asemenea puteți lega 
cu un fir de ață oriunde doriți pentru a realiza cârnații de lungimea dorită.

PREPARARE KIBBE (KIBBEH sau KEBBE)
REŢETĂ UMPLUTURĂ
Carne de oaie   100g
Uei de măsline   1 lingură
Ceapă (tăiată fin)   1 lingură
Condimente   după gust
Sare    după gust
Făină    1 lingură
• Tocaţi carnea de oaie o dată /de două ori.
• Prăjiţi ceapa până devine maro, adăugaţi carnea tocată de oaie, făina, sarea şi condimentele.
TUBUL EXTERIOR
Carne slabă   450g
Făină    150-200g
Condimente   după gust
Nucşoară (tăiată fin) 1 buc.
Piper roşu măcinat  după gust
Piper    după gust
• Tocaţi carnea de 3 ori şi amestecaţi toate ingredientele într-un bol.
• Măcinaţi şi această mixtură de 3 ori.
• Dezasamblaţi maşina şi puneţi deoparte discul şi cuţitul de tocat.
• Puneţi accesoriile (2 şi 3) pentru Kibbe împreună pe axul melcat, fixând proeminenţile în fantele 
din tubul principal.
• Înşurubaţi inelul de fixare complet, fără a strânge în exces.
• Realizaţi tubul exterior- capacul.
• Formaţi KIBBE-ul (ca o minge de rugby) şi prăjiţi bine aceste forme.
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FUNCȚIA INVERSĂ  (REVERS)
1. În caz de blocare a axului melcat, apăsați comutatorul de pornire în poziția „OFF”. Așteptați cel 
puțin un minut până când axul melcat se oprește complet.
2. Apăsați comutatorul de pornire în poziția „REV”, axul melcat se va roti în sensul acelor de 
ceasornic, iar axul melcat se va debloca. Dacă aparatul nu funcționează și este tot blocat, apăsați 
comutatorul de pornire pe poziția oprit „OFF” deconectați aparatul de la sursa de alimentare 
electrică și curățați tubul principal.
Notă: timpul maxim de funcționare inversă „REV” este de 5 secunde.
3. Detașați accesoriile: tava de alimentare, inelul de fixare, axul melcat, cuțitul, discurile de tocare, 
etc., și spălați-le în apă călduță (temperatura apei să nu depășească 40°C).
Atentie! Lama cuțitului este ascuțită, aveți grijă să nu vă tăiați!
Notă: Dacă nu reușiți să scoateți discul de tocare, utilizați o șurubelniță pentru a-l scoate cu atenție 
(fig. 9).
Nu introduceţi aparatul în apă sau în alte lichide!
Nu introduceţi părţile componente în maşina de spălat vase!
Nu folosiţi unelte metalice pentru a curăţa părţile componente, scoateţi sau curăţaţi resturile de 
carne cu mâna sau cu o spatulă din plastic sau lemn.
Nu utilizaţi pentru curăţare benzină, diluant, perii metalice, praf sau soluţie abrazivă sau alte 
materiale similare.
După spălare şi uscare, cuţitul şi discurile de tocat (sitele) se vor acoperi cu ulei comestibil, pentru 
a le menţine lubrifiate şi a nu rugini.
Cablul de alimentare se poate depozita la baza aparatului.

4. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică înainte de curățare.
2. Curăţaţi exteriorul aparatului cu o cârpă uşor umezită, după care ştergeţi cu o cârpă uscată.
3. Detașați accesoriile: tava de alimentare, inelul de fixare, axul melcat, cuțitul, discurile de 
tocare, etc., și spălați-le în apă călduță.
Atentie! Lama cuțitului este ascuțită, aveți grijă să nu vă tăiați!
Notă: 
Nu introduceţi aparatul în apă sau în alte lichide!
Nu introduceţi părţile componente în maşina de spălat vase!
Nu folosiţi unelte metalice pentru a curăţa părţile componente, scoateţi sau curăţaţi resturile de 
carne cu mâna sau cu o spatulă din plastic sau lemn.
Nu utilizaţi pentru curăţare benzină, diluant, perii metalice, praf sau soluţie abrazivă sau alte 
materiale similare.
După spălare şi uscare, cuţitul şi discurile de tocat (sitele) se vor acoperi cu ulei comestibil, 
pentru a le menţine lubrifiate şi a nu rugini.

5. SPECIFICAȚII

Model

Tensiune

Putere nominală

Putere maximă

Capacitate

Nivel zgomot 

Timp utilizare

ZMG 14

220-240V~, 50-60Hz

600 W

1600 W

în funcție de tipul de carne, aproximativ 1,6 kg carne/min

< 81 dB(A)

maxim 10 minute pornit, minim 15-20 minute oprit



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 valo-
rificarea 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 hexava-
lent şi agenţi inflamabili bromuraţi: PBB şi PBDE).

www.zassromania.ro

Ne asumăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o altă notificare.
S.C. ZASS ROMANIA S.R.L. nu răspunde pentru eventualele greşeli de tipar, imagini sau caracteristici ale produselor.
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