
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

APARAT DE CĂLCAT VERTICAL PORTABIL 

Model: ZGS 01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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: info@zass.ro 



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  acordaţi câteva minute pentru a citi instrucţiunile de utilizare care urmează. 
 
Vă mulţumim !  
 
ATENȚIE ! 
1. Înainte de a folosi aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi atenţionările. Nu pierdeţi manualul de utilizare. 
2. Aparatul este destinat numai utilizării casnice. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în instrucţiuni. Utilizarea în alte scopuri 
poate  duce la deteriorarea aparatului şi pierderea garanţiei. 
3. Apa utilizată pentru aparat trebuie să fie  potabilă. Dacă materialul dvs. este valoros, se recomandă utilizarea apei distilate. 
4. Înainte de a utiliza aceast aparat, asigurați-vă că tensiunea de funcționare a aparatului este conformă cu tensiunea de alimentare din locuința dvs. 
Utilizați o siguranță diferențială de protecție 30 mA și priza de alimentare trebuie să corespundă unui curent nominal mai mare de 6A . 
5. Înainte de a utiliza aparatul, derulați complet cablul de alimentare. Vă rugăm să nu folosiți aceeași sursă de alimentare simultan cu alte aparate de 
putere mare, pentru a evita supraîncărcarea rețelei de alimentare și prevenirea pericolului de incendiu. 
6. Înainte de a utiliza aparatul, adăugați apă fără să depășiți nivelul maxim al apei indicat. Instalați accesoriile, apoi porniți aparatul de la butonul de 
alimentare. 
7. Nu adăugați detergent sau alte lichide în rezervorul de apă. 
8. Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau  lipsă de experiență și de 
cunoștințe, cu excepția cazului în care aceste persoane sunt supravegheate. 
9. Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor. 
10.Aparatul trebuie  utilizat conform instrucțiunilor de utilizare, capul de călcare, când aparatul este în funcţiune, nu trebuie să fie îndreptat către oameni, 
animale, aparate de uz casnic și alte echipamente. Este obligatoriu să opriți butonul de alimentare atunci când aparatul nu este utilizat, pentru a se evita 
provocarea de răni altor persoane sau defecțiuni ale aparatelor casnice. 
11. În timpul funcționării, nu atingeți orificiul de evacuare a aburului de pe capul de călcare. 
12. Folosiți o cârpă moale și un detergent neutru pentru a curăța suprafața aparatului și nu utilizați solvenți precum benzină, alcool, diluant, acetonă etc. 
13. Nu introduceţi aparatul în apă sau în alte lichide. 
14. Nu lăsați aparatul în medii agresive pentru o lungă perioadă de timp, cum ar fi: umiditatea, lumina puternică a soarelui, gazele corozive, etc. 
15. Păstrați aparatul departe de obiecte inflamabile sau explozive. 
16. Verificaţi starea aparatului şi a cordonului de alimentare înainte de  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. Pentru orice defecţiuni şi reparaţii, adresaţi-vă unui centru de service autorizat ZASS. 
17. Aparatul este destinat utilizării  în spaţii interioare. 
18. Când utilizați produsul, pentru evitarea pericolelor, vă rugăm să fiți atenți la jetul de abur emis. 
19. Scoateți stecherul din priza de alimentare când curățați aparatul. Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; 
nu răsuciţi cablul. 
20. Nu folosiţi fluxul de vapori în poziţie verticală asupra unei persoane care are hainele pe ea. 
21. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 
 
 



 
 
1. Introducere 
 
- Acest aparat este folosit în principal pentru generarea de vapori pentru călcare verticală iar funcția de curățare este 
complementară. Designul aparatului este atrăgător și utilizarea lui este simplă, economică și sigură. Aceast aparat este 
potrivit pentru multiple utilizari cum ar fi: utilizare pentru haine, pentru perdele, canapele, în pensiuni, în modă, la nunți, 
etc. 
 
- Pentru materialele din mătase, lână, fibre sintetice, bumbac, țesături din materiale amestecate, călcarea, netezirea sau 
împrospătarea tuturor are o eficiență unică de anti-șifonare rapidă, nedeteriorând  materialul. Totodată, aparatul are și 
funcția de curățare, eliminând bacteriile și acarienii (pentru produse ceramice, desprăfuire, colțuri ale pardoselilor, etc.), 
cu avantajul unei  întrețineri ușoare și intuitive. 
 
2. Securitate și protecție 
 
- Termostat: chiar dacă rezervorul de apă este gol, termostatul aparatului va menține temperatura de funcționare. 
- Protecție termică: atunci când termostatul este defect, aparatul este protejat cu o siguranță de protecție termică. 
- Dacă aparatul se supraîncalzește termic peste valoarea nominală  a temperaturii de funcționare, siguranța termică va 
întrerupe imediat sursa de alimentare a aparatului, pentru a evita pericolul de deteriorare şi incendiu. 
 
3. Avertizări 
 
- Nu pulverizați aburul spre oameni sau animale, deoarece pot fi provocate arsuri. 
- Montaţi/demontaţi accesoriile detașabile numai atunci când aparatul nu generează aburi și acestea sunt reci, pentru a 
evita pericolul provocat de arsuri. 
- Nu puneți acest aparat în apă, lichide sau să clătiți aparatul la robinetul de apă. 
- Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizarea aparatului. 
- Nu demontați sau reparați acest aparat. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Perie statică pânză 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Perie haine 

 
 
 
 



UTILIZARE : 
Apăsați pe ambele părți ale rezervorului de apă, apoi scoateți rezervorul din corpul aparatului, trageți dopul și turnați apă 
în rezervor, dar aveți grijă să nu depășiți  nivelului maxim de apă. (vezi imaginea 1-2). 
Când  doriţi să-l utilizaţi, țineți cu o mână de mânerul aparatului și cu cealaltă mână instalați peria statică de pânză sau  
peria de haine pentru capul de călcare și verificați dacă ați instalat-o corect. (vezi imaginea 3-6). 
După completarea nivelului de apă, conectați aparatul și porniți butonul de alimentare. Dacă indicatorul luminos de 
alimentare este roșu aparatul nu este încălzit suficient pentru a emite aburi (când apăsați butonul de aburi, nu va 
pulveriza aburi). 
Așteptați aproximativ 40 de secunde, indicatorul luminos se va schimba în culoarea verde, preîncălzirea aparatului este 
realizată și aparatul este gata de utilizare, în acest moment puteți apăsa butonul de aburi pentru utilizare. 
Dacă doriți să pulverizați constant abur, glisați în jos butonul de blocare a aburului. Dacă doriți să opriți pulverizarea 
continuă,  restabiliți poziția inițilă a butonului  de blocare a aburului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întreținere 
 
Curățare și întreținere 
- Opriți aparatul de la întreruptorul de alimentare și scoateți ștecherul din priza de alimentare. După răcirea aparatului 
timp de peste o oră, puteți începe curățarea și întreținerea aparatului. 
- Vă rugăm să goliți rezervorul de apă când terminați de utilizat aparatul pentru a evita depunerile de calcar. 
- Uscați aparatul prin stergerea cu un prosop uscat și depozitați-l într-un spațiu uscat. 
- Asigurați-vă că orificiile de evacuare a aburului sunt curate, fără murdărie și nu există nici o obstrucție a orificiilor. 
 
 
 
 



Defecțiune Rezolvare 

Aparatul nu produce aburi 

- Verificați nivelul din rezervorul de apă și dacă rezervorul 
este corect montat. 

 
- Verificați indicatorul luminos dacă este verde. 

 
- Îndreptați aparatul în poziție verticală. 

Apa curge din rezervor 

- Verificați  ca nivelul apei să nu depașească nivelul maxim. 
 

- Verificați dacă rezervorul și dopul sunt montate corect. 
 

- Conform instrucțiunilor, mențineți aparatul în poziție 
verticală. 

Când funcționează aparatul cu aburi, există un 
zgomot puternic sau un sunet de pompare. 

- Verificați nivelul apei, dacă nu este apă sau nivelul este 
minim și reumpleți rezervorul cu apă. 

 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
 

Denumire produs Aparat de călcat vertical portabil 
Putere nominală 1000 W 

Tensiune 220-240V 
Frecvență 50/60Hz 

Capacitate rezervor apă 260ml 
 
Informații privind Garanția: 



Producătorul oferă garanție în conformitate cu legislația țării de domiciliu a clientului, începând cu data la care aparatul 
este vândut utilizatorului final. 
Garanția acoperă numai defectele de fabricație. 
Reparațiile în garanție pot fi efectuate numai de un centru de service autorizat. Atunci când efectuați o reclamație pentru 
solicitarea garanției, trebuie prezentată  factura (cu data achiziției) și certificatul de garanție completat de vânzător şi 
semnat de dvs. 
 
Garanția nu se va aplica pentru: 
- Uzura normală a aparatului. 
- Utilizarea incorectă şi/sau utilizarea accesoriilor neautorizate 
- Daunele cauzate de factori  externi agresivi (șocuri mecanice, lovituri, deteriorări, etc). 
- Daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare, de ex. conectarea la o sursă de alimentare 
necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de instalare. 
-  Aparatul a fost parțial sau complet demontat. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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). 


