
 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
GRILL ȘI PANINI MAKER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: office@zass.ro 

Model: ZPG 02 
 



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. Vă rugăm păstraţi instrucţiunile de utilizare, certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare 
şi ambalajul produsului. 

• Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și pastrați-le pentru referințe ulterioare. 
• Înainte de a porni aparatul verficaţi dacă tensiunea şi frecvenţa sursei de alimentare corespund cu cele 

înscrise pe aparat. Conectați aparatul la o priza cu pământare.  
• Evitaţi atingerea părţilor metalice ale aparatului întrucât se încing foarte tare în timpul funcţionării. Folosiţi 

mânerele pentru manipulare.  
• Nu introduceţi aparatul sau cablul de alimentare în apă sau în alte lichide. 
• Asiguraţi-vă întotdeauna că aveţi mâinile uscate înainte de a manevra fişa sau de a porni aparatul. 
• În timpul funcţionării, aparatul trebuie supravegheat. Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor.  
• 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. 

• Lăsaţi aparatul să se răcească complet înainte de a-l curăţa sau de a-l depozita. 
• Utilizați aparatul într-o zonă bine ventilată. Păstrați cel puțin 4-6 centimetri de spațiu pe toate laturile aparatului 

pentru a permite circulația adecvată a aerului. 
• Aparatul nu se va utiliza în afara încăperilor. Nu folosiţi aparatul lângă sau pe aragaz, în încăperi în care se 

găsesc gaze explozive sau în timp ce folosiţi solvenţi sau adezivi inflamabili (ex. lacul de parchet, PVC). 



• Nu puneţi aparatul în funcţiune sub sau în apropierea perdelelor sau a altor materiale inflamabile, şi nici sub 
dulapurile de bucătarie.  

• Păstraţi cordonul de alimentare la distanţă de corpul aparatului sau de alte obiecte fierbinţi. Nu aşezaţi cablul 
de alimentare pe aparat sau în faţa lui, atâta timp cât acesta  este în funcţiune sau mai este cald.  

• Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză dupa utilizare. 
• Nu utilizaţi niciodată aparatul prin intermediul unui temporizator extern sau al unei telecomenzi. 
• 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. 
• Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de 

orice tip, nu utilizaţi aparatul. Apelaţi la un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica şi/sau repara aparatul.  
• Nu reparaţi singuri aparatul. 
• Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Folosiţi aparatul conform destinaţiei sale! Nu folosiţi 

aparatul în alte scopuri deoarece poate fi periculos! 
• 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. 

• Utilizaţi aparatul pe o suprafaţă netedă şi stabilă, astfel încât cablul de alimentare sa nu atârne peste 
marginea suprafeţei de lucru şi nici copii să nu poată atinge aparatul în timpul funcţionării acestuia.  

• Nu atingeţi niciodată plăcile cu obiecte ascuţite sau abrazive, pentru a nu deteriora suprafaţa anti-aderentă.  
• Înainte de prima utilizare ştergeti aparatul cu o cârpă umeda şi curăţaţi plăcile cu o cârpă umedă sau cu un 

burete.  
• În timpul primei utilizari aparatul poate emana puţin fum. Acest lucru este normal. 
ATENȚIE! 
• Acest aparat are funcție de încălzire. Suprafețele, și  altele  decât  cele  funcționale, se pot încălzi tare. Având 

în vedere că temperaturile sunt percepute diferit de fiecare persoană,  vă  rugăm  să  folosiți  cu  grijă  acest  
produs. Aparatul trebuie manipulat, mutat, atins doar de suprafețele de prindere, cum ar fi mânerele și în 
unele cazuri este necesar să folosiți materiale de protecție, cum ar fi mănuși termoizolante. Suprafețele (în 
afara mânerelor), pot avea nevoie de un timp mare pentru răcire înainte să poată fi atinse. 

• Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 



PĂRŢI COMPONENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Deschidere 105º                                                             Deschidere 180º 
 
1.   Carcasă bază 
2.   Buton eliberare placă antiaderentă  
3.   Sistem ajustare înălțime  
4.   Buton deschidere placă superioară la 180º                                                                                                        
5.   Recipient colectare grăsime 

6.   Cursor 
7.   Mâner 
8.   Plăci tip grill  
9.   Buton termostat  
10. Buton pornire/oprire 

 



UTILIZARE: 
ATENȚIE!:  Nu folosiți acest aparat pentru a găti sau a dezgheța alimente înghețate. Toate alimentele trebuie să fie 
complet dezghețate înainte de a le găti cu acest aparat.  
NOTĂ:  În timpul primelor utilizări aparatul poate emana puţin fum și un miros uşor de ars. Acest lucru este perfect 
normal și va dispărea în scurt timp. 
1. Înainte de prima folosire, curățați aparatul așa cum este descris la capitolul ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE. 
2. Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană, rezistentă la temperaturi înalte. 
Dacă doriți deschiderea completă a aparatului la 180 grade (pentru a obține o suprafață de gătire mărită), apăsați pe 
butonul (4) (buton deschidere placă superioară la 180º).  
3. Puteți unge plăcile cu unt, margarină sau grăsimi și uleiuri de gătit. Deoarece aparatul are o suprafață antiaderentă, 
utilizarea untului sau a uleiului este opțională. 
Întodeauna puneți recipientul colectare grăsime (5) la locul său. Nu folosiți aparatul fără acest recipient montat în 
poziția corectă. 
4. Introduceți ștecherul aparatului într-o priză corespunzătoare. Porniți aparatul prin aducerea butonului pornire/oprire 
pe poziția “ON”. Indicatorul luminos de alimentare (culoarea roșie) se va aprinde iar plăcile vor începe să se 
încălzească.  
ATENȚIE!:  Plăcile anti-aderente și părțile metalice ale aparatului vor deveni foarte fierbinți în timpul utilizării. Pentru 
evitarea pericolului de arsuri, purtați mănuși termo-rezistente și atingeți doar partea neagră a mânerului. 
5. Rotiți butonul termostat în poziția dorită (între MIN și MAX), în funcție de alimentele ce se prepară. După o 
preîncălzire ce va dura aproximativ 6-8 minute, indicatorul luminos “Pregătit” se va aprinde (culoarea verde), indicând 
că aparatul este gata pentru utilizare. Acest indicator luminos se va aprinde şi se va stinge în timpul preparării. 
6. Deschideți capacul superior, ridicând numai de mâner. Plasați alimentele pe placa de gătire inferioară, folosind 
ustensile din lemn sau plastic termo-rezistent. 
ATENȚIE!: Nu utilizați ustensile metalice cu acest aparat, pentru a nu deteriora suprafaţa anti-aderentă.  
7. Folosiți mânerul pentru a lăsa jos placa superioară, astfel încât să atingă alimentele.  
NOTĂ: 
• Timpul de gătire pentru diferite alimente depinde de tipul și grosimea alimentelor 
• Alimentele trebuie preparate bine înainte de a fi consumate 
8. Când mâncarea este gătită după dorința Dvs., ridicați mânerul pentru a deschide plăcile, apoi scoateți mâncarea cu 
ajutorul ustensilelor nemetalice. Dacă doriți să continuați gătirea, închideți plăcile pentru a conserva căldura. 
ATENȚIE! Aveţi grijă la aburul care iese - folosiţi un şervet sau purtaţi mănuşi pentru cuptor.  



9. Repetați pașii 7-9 până când toate preparatele sunt gătite. Aplicați ulei de gătit, după caz. 
10. Opriți aparatul prin aducerea butonului pornire/oprire pe poziția “OFF”. Rotiți butonul termostat în poziția MIN. 
Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. 
11. Când aparatul s-a răcit complet, curățați și uscați conform recomandărilor din capitolul ÎNTREŢINERE ŞI 
CURĂŢARE . 
ATENȚIE! După prepararea (mai ales în cazul sendivșurilor sau paniniului), aveţi grijă când consumaţi, deoarece 
umpluturile, în special de fructe sau roşii, pot fi foarte fierbinţi. 
 
ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE 
Atenție!  Înainte de curăţare, scoateţi din priză cordonul de alimentare şi aşteptaţi răcirea aparatului. 
• Lăsaţi aparatul să se răcească puţin. Este mai uşor de curăţat atunci când este puţin cald. 
• Pentru a curăța plăcile, le puteți lăsa în aparat sau le puteți scoate din aparat. Pentru a le scoate din aparat, apăsați 
butonul (2).  
• Dacă le lăsați în aparat, ștergeţi plăcile de gătire cu o lavetă textilă moale. Dacă rămân reziduuri de alimente gătite, 
reîncălziţi aparatul timp de 1-2 minute, apoi ungeţi-l cu puţin ulei sau unt. Lăsaţi-l la înmuiat timp de cinci minute, apoi 
ştergeţi-l cu o lavetă textilă umedă. 
• Dacă scoateți plăcile de gătire din aparat, puteți să le spălați sub robinet, cu apă caldă. Uscați-le după aceea. 
• Pentru a curăţa exteriorul aparatului, ştergeţi-l cu o lavetă textilă umedă. Asigurați-vă că nu intră în locașurile de 
ventilație umezeală, ulei sau grăsime. Lustruiţi-l cu o lavetă textilă uscată şi moale.  
Pentru a evita deteriorarea stratului de acoperire antiaderent al plăcilor de gătire, nu utilizaţi niciodată materiale de 
curăţare agresive sau abrazive. 
Curăţaţi după fiecare utilizare ambele suprafeţe pentru a păstra intacte suprafeţele neaderente. 
Aparatul poate fi stocat închis, în poziţie verticală sau orizontală. 
 
Când nu se utilizează un timp îndelungat, aparatul se curăţă, apoi se lasă să se usuce complet. Nu depozitați aparatul 
dacă nu este complet uscat, atât pe interior cât și pe exterior. 
Se introduce aparatul într-o pungă de PE sau se reambalează în cutia originală şi se depozitează într-un loc uscat și 
întunecat, departe de accesul copiilor.  
Nu plasați obiecte grele pe aparat, există riscul defectării acestuia. De asemenea țineți cordonul de alimentare departe 
de obiecte metalice și/sau ascuțite. 
  



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. 

ATENŢIE! 
• Nu introduceţi niciodată aparatul în apă. 
• Conectaţi aparatul numai la o priză cu pământare. 
• Nu lăsaţi niciodată aparatul în funcţiune sau conectat la reţeaua electrică fără supraveghere. 
 
POFTĂ BUNĂ! 
 
DATE TEHNICE: 
Model: ZPG-02 
Tensiune nominală: 230 V~  50 Hz 
Putere: 2000 W 
Clasa de protectie: I  
 
GARANŢIE 
Perioada de garanţie este de 2 ani de la data cumpărării. Condiţiile valabilităţii garanţiei sunt menţionate în certificatul 
de garanţie al produsului. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Acest produs nu conţine materiale periculoase pentru mediul  înconjurator (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent şi agenţi 
inflamabili bromuraţi: PBB şi PBDE). 

Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate şi conformitate electromagnetică. 
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