
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

APARAT DE CĂLCAT VERTICAL PORTABIL 

Model: ZGS 03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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 ! 
• Înainte de a folosi aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi atenţionările. Nu pierdeţi manualul de utilizare. 
• Aparatul se va cupla numai la prize de curent alternativ cu contact de protecţie (pământare), conform cu specificaţiile de pe eticheta 
cu date tehnice ale produsului. Nu cuplaţi alte aparate la aceeaşi priză. Din motive de securitate, se recomandă racordarea aparatului 
la o priză cu siguranță diferențială de protecție  de 30 mA şi curent nominal de minim 16A. 
• Este interzisă utilizarea aparatului de către copii, persoane cu handicap fizic, senzorial sau care nu au discernământ, de persoane 
care nu au fost instruite în acest sens şi nu deţin cunoştinţe referitoare la utilizarea aparatului. Aceste persoane pot utiliza aparatul doar 
sub strictă supraveghere sau în cazul în care au fost instruite în acest sens, de către persoana însărcinată cu supravegherea lor. Nu 
lăsaţi copiii nesupravegheaţi şi asiguraţi-vă că aceştia nu utilizează aparatul ca pe o jucărie. 
• Nu folosiţi aparatul în alt scop decât pentru cel care este destinat. Aparatul este destinat doar utilizării în scopuri casnice! 
Este interzisă utilizarea aparatului în scopuri industriale şi în spaţii deschise! 
• Nu introduceţi aparatul  în apă sau în alte lichide. Nu atingeţi părtile fierbinţi cu mâna udă. 
• Este interzisă decuplarea aparatului de la sursa de alimentare atingând cu mâna umedă ștecherul. Cordonul de alimentare / ștecherul 
trebuie decuplat de la sursa de alimentare în cazul în care prezintă semne de deteriorare în timpul utilizării, înaintea efectuării lucrărilor 
de curăţare a aparatului precum şi înainte de depozitarea într-un alt loc după utilizare. 
• Verificaţi vizual înainte de utilizare dacă au apărut semne de defecţiune sau de deteriorare pe cordonul de alimentare, pe aparat sau 
pe cordonul prelungitor. Este interzisă utilizarea aparatului care prezintă defecţiuni. Dacă cordonul de alimentare este defect, aparatul 
nu se va folosi până nu va fi reparat la un Service specializat (autorizat de ZASS). Pentru orice alte defecţiuni apelaţi la un Service 
autorizat ZASS pentru a vă verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singuri aparatul! Reparaţiile efectuate de către o persoană 
neinstruită şi neautorizată în acest sens, constituie un pericol pentru utilizator. 
• Este interzisă utilizarea aparatului în apropierea surselor de apă (cada de baie, chiuveta, etc). Este interzisă expunerea 
aparatului la ploaie/umezeală. În cazul în care cade în apă, aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare înainte de a fi 
scos din apă. 
• Nu trageţi de cordonul  de alimentare pentru a scoate aparatul din priză. Opriţi aparatul înainte de a-l scoate din priză. 
• Este interzisă punerea aparatului / a cordonului de alimentare pe suprafeţe fierbinţi (ochi de aragaz, plite) sau în apropierea surselor 
de foc. 
• Este interzisă tragerea cordonului de alimentare pentru scoaterea din priză sau transportarea aparatului prin tragerea cordonului de 
alimentare. Este interzisă îndoirea, strângerea cordonului de alimentare sau poziţionarea acestuia pe suprafeţe ascuţite. 



• Nu atingeţi cordonul de alimentare de suprafeţe fierbinţi. Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne, pentru a nu putea fi ajuns de 
copii. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor materialele folosite pentru ambalarea aparatului (de ex. pungi de plastic). 
• Este interzisă deschiderea rezervorului de apă în timpul utilizării aparatului! Nu umpleţi/goliţi rezervorul cu/de apă în timp ce este 
conectat la reţeaua de alimentare! Aşteptaţi răcirea apei înainte de a umple sau goli rezervorul de apă! 
• Se recomandă folosirea apei distilate! Nu folosiţi aparatul fără apă în rezervor (boiler)! După utilizare goliţi întotdeauna rezervorul de 
apă. Lăsaţi aparatul să se răcească complet! Nerespectarea acestor instrucţiuni duce la deteriorarea aparatului şi pierderea garanţiei! 
• Apa de robinet conţine magneziu, săruri minerale şi alte substanţe care contribuie la calcifierea rezervorului de apă. Dacă apa este 
foarte dură, utilizaţi o soluţie de oţet (75% apă + 25% oţet) pentru a detartra rezervorul de apă şi peria de călcat. 
• De preferat  este să utilizaţi apă caldă pentru reumplerea rezervorului de apă.  
• Din motive de siguranţă este interzisă utilizarea accesoriilor nerecomandate de producător sau dacă nu sunt fabricate de acesta. 
• Nu dirijaţi emisia de vapori în poziţie verticală asupra unei persoane care are hainele pe ea. 
• Aparatul nu va fi lăsat la îndemâna copiilor sau nesupravegheat în timpul funcţionării. 
• În cazul în care aparatul este neutilizat / nesupravegheat, se recomandă oprirea şi deconectarea acestuia de la sursa de alimentare. 
Este interzisă înfăşurarea cordonului de alimentare în jurul aparatului. 
• Aparatul nu se va pune în funcţiune niciodată în zone cu substanţe inflamabile sau acelea în care se foloseşte oxigen tehnic! 
• Utilizaţi aparatul numai pe suprafeţe plane, stabile şi orizontale. Dacă-l folosiţi pe o mobilă de lemn, utilizaţi un suport protector pentru 
mobilă. În timpul funcționării nu atingeți orificiile jetului de aburi, furtunul de aburi, peria de călcat şi nu trageți de cordonul de alimentare. 
Nu puneți pe podea sau  distorsionați / obstrucționați prin îndoire furtunul de aburi deoarece pot fi cauzate accidente din cauza 
strangulării furtunului de aburi. Nu trageți de furtunul de aburi pentru a deplasa aparatul deoarece furtunul de aburi poate fi deteriorat și 
pot exista scurgeri de abur. 
• Dacă peria de călcat cade şi are deteriorări vizibile sau scurgeri de aburi, nu mai utilizați aparatul. 
• Curățați filtrul la intervale regulate pentru a păstra aparatul în stare bună de funcționare. Aparatul va fi curățat şi întreținut periodic, la 
fiecare lună sau când se consumă 20 l apă (consultați secțiunile următoare pentru curățare și întreținere). 
• Pentru a evita arsurile provocate de aburi, după folosire, opriți alimentarea cu energie electrică, scoateți ștecherul și când aparatul 
este complet răcit, vărsați apa rămasă și apoi repuneţi aparatul în ambalaj. Lăsați aparatul să se usuce la aer înainte de ambalare și 
depozitare. Nu trageți / scoateți ștecherul prin tragerea cordonului de alimentare. 
• Înainte de a curăța sau repara aparatul, opriți alimentarea cu energie electrică, scoateți ștecherul, eliberați presiunea în interiorul 
boilerului și lăsați aparatul să se răcească. Aveţi grijă să nu atingeţi părţile fierbinţi ale aparatului şi evitaţi aburii generaţi de acesta. 
• Dacă folosiţi prelungitoare (min. 16A), aveţi grijă ca acestea să fie în stare bună şi să aibă contact de protecţie. 
• Citiţi etichetele referitoare la temperatura de călcare de pe confecţii pentru a evita deteriorarea lor. 
• Atenţie, pericol de arsuri! Peria de călcat devine foarte repede fierbinte, iar de răcit se răceşte foarte  încet! Peria de călcat 
se ţine în exclusivitate numai de mâner. Înainte de depozitare aparatul trebuie lăsat să se răcească. 
• Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în 
instrucţiuni. 
• NU se acordă garanţie pentru posibilele deteriorări care sunt cauzate de o utilizare greşită/necorespunzătoare. 
• Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 



 
Accesoriile aparatului: 
Aparatul  ZGS 03 este alcătuit din corpul 
aparatului (inclusiv rezervorul de apă), peria 
de călcat, peria detașabilă pentru pantaloni, 
suportul pentru peria de călcat, umeraș 
reglabil,suport rotativ pentru pantaloni, suport 
de sprijin și mănușă. 
 



ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE : 
 
Înainte de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de folosire. 
Desfaceţi folia de ambalaj şi folia protectoare de pe talpă (dacă această folie există). 
Înainte de părăsirea liniei de fabricaţie, produsele noastre sunt riguros testate şi din această cauza aparatul ar putea 
conţine apă reziduală în boiler sau în furtunul de alimentare cu aburi. 
Folosiţi aparatul pe o suprafață plană şi stabilă. Înainte de fiecare utilizare, umpleți rezervorul de apă. La prima utilizare 
este posibil să apară un miros, eventual un uşor fum, datorită tălpii speciale, miros care va dispărea în câteva minute. 
Așteptați încălzirea periei de călcat şi călcaţi o bucată de cârpă umedă timp de câteva minute pentru a curăţa talpa de 
orice murdărie. 
 
ASAMBLAREA APARATULUI 
 
1. Despachetați aparatul și întindeți cordonul 
de alimentare 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Scoateți rezervorul de apă deșurubând în sens invers 
acelor de ceasornic dopul rezervorului de apă după care 
adăugați apă. Remontați dopul rezervorului de apă prin 
înșurubare. 



 
3. Scoateți suportul de sprijin (așa cum se arată în fig), scoateți tubul 3, 
înșurubați-l în sensul acelor de ceasornic în tubul 4, apoi scoateți tubul 2, 
înșurubați-l în sensul acelor de ceasornic în tubul 3, scoateți ultimul tubul 
1 și înșurubați-l în tubul 2 în sensul acelor de ceasornic. 
 
4. Introduceți suportul de sprijin asamblat în locașul de pe corpul  
aparatului până când ajunge la bază. Fixați suportul de sprijin în locașul  
aparatului prin înșurubarea inelului de fixare în sensul acelor de 
ceasornic. 
 
 
5. Montați suportul umerașului reglabil în partea superioară a suportului 
de sprijin prin înșurubarea în sens invers acelor de ceasornic, (conform 
fig. 1), așezați umerașul reglabil pe suport (conform fig. 2). Reglați 
umerașul la dimensiunea dorită (conform fig. 3), iar pentru a plia 
umerașul, trebuie doar să apăsați butonul umerașului (conform fig. 4). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Când este necesar, montați 
suportul rotativ pentru pantaloni și 
fixați-l pe tubul 1. Scoateți ușor 
suportul și rotiți-l la 90 de grade (în 
sensul acelor de ceasornic sau în 
sens antiorar) pentru o fixare 
orizontală. 
 
 
7. Deschideți capacul orificiului de conectare, scoateți peria 
de călcat, aliniați conectorul periei de călcat și inserați-l în 
orificiul corespunzător de pe corpul aparatului, după care 
strângeți conectorul în sensul acelor de ceasornic. După 
utilizare, scoateți conectorul periei de călcat și închideți 
capacul orificiului de conectare. 
 
 
 
8. Dacă este necesar, montați peria detașabilă, aliniați clemele din 
plastic la partea inferioară a periei detașabile și fixați-o în clema 
metalică de închidere la baza periei de călcat.  
 
 
 
 
 
9. Așezați peria de călcat pe suport.  
 
 
 
 
Notă: Demontarea este în ordine inversă montajului. 



UTILIZARE 
 
Călcarea cu aburi 
 
1. Așezați aparatul asamblat pe o suprafața  plană și stabilă. Reglați umerașul la înălțimea 
și dimensiunea dorită după care fixați hainele pe acesta. Verificaţi dacă rezervorul de apă 
este amplasat corect în locașul său și are suficientă apă. Introduceți ștecherul aparatului 
în priză și selectați accesoriile corespunzătoare. Lăsați aparatul să se preîncălzească timp 
de aproximativ 40 secunde pentru producerea aburilor periei de călcat. 

 
 
 

2. Pentru un rezultat optim, în special pentru îndreptarea cutelor și a hainelor șifonate, în timpul călcării cu aburi fierbinţi 
este necesar să întindeți ușor materialul cu mâna (vezi fig. 2). 
 
3. Apăsați ușor partea metalică a periei de călcat pe haine, 
deplasați peria de călcat  în sus și în jos, astfel încât aburii să 
penetreze fibrele materialului în mod  corespunzător. 
 
4. După călcarea zonei centrale a cămașii, călcați părțile 
marginale de sus în jos. Când călcați gulerul, puteți plia întreg 
gulerul în jos, țineți unul din capătul gulerului cu mâna și mișcați peria de călcat orizontal 
de-a lungul gulerului, fiind în acelaşi timp atenți la aburul fierbinte (conform fig.3). 
 
5. Când călcați mânecile, trageți mânecile în poziție dreaptă și deplasați peria de călcat 
de-a lungul mânecilor (conform fig.4).  
 
6. După ce ați călcat partea din față a hainei, întoarceți haina pentru a călca şi spatele 
acesteia. 
 

 Atunci când peria de călcat se agită sau se mișcă dintr-o parte în alta, pot 
apărea stropi de apă pe mânerul periei de călcat. (Pericol de opărire!) 



Călcarea pantalonilor 
Montați suportul pentru pantaloni, introduceți peria pentru pantaloni 
în clema metalică din partea inferioară a periei de călcat, fixați 
pantalonii și deplasați peria de călcat ușor în sus și în jos pentru a 
face dreaptă linia pantalonilor. 
 
Întreținere 
 
1. Se recomandă utilizarea apei distilate pentru a evita pătarea 
materialelor textile. Sedimentele minerale, acumulate pe perioada 
funcționării aparatului în boilerul aparatului vor fi diferite în funcție 
de calitatea apei folosite iar acumularea acestor sedimente în 
boiler vor reduce/bloca debitul de abur emis. 
2. Pentru a menține aparatul în stare bună de funcționare, după ce 
a fost folosit o anumită perioadă de timp, aparatul necesită curățare 
și întreținere, după cum urmează: 
 
Curațarea rezervorului de apă 
Parți componente: rezervor apă și filtrul rezervorului. 
Frecvența de curățare: Curățați rezervorul la o  lună sau 
când se consumă 20 l apă, perioada poate fi prelungită 
sau scurtată în funcție de calitatea reală a apei. 
Etapele de curățare: 
1. Deșurubați dopul rezervorului de apă în sensul  invers 
acelor de ceasornic; 
2. Scurgeți apa rămasă din rezervor; 
Clătiți cu apă curată carcasa rezervorului de apă, precum și rezervorul de apă, după care montați dopul înapoi în partea 
inferioară a rezervorului și strângeți-l în sensul acelor de ceasornic. 

 Atunci când furtunul de aburi se îndoaie, se va auzi un sunet anormal. Pe orificiile periei de călcat cu aburi 
pot  ieşi stropi de apă și cantitatea de aburi va scădea semnificativ. Ridicați mânerul timp de 2-3 secunde și 
totul va fi reveni la normal. 
 



Utilizarea orificiului de evacuare a apei pentru curățarea elementului de încălzire 
- Părți componente: element de încălzire, dop metalic de curățare. Frecvența de curățare: Curățați la fiecare lună sau 
când se consumă 20 l apă, perioada poate fi prelungită sau scurtată în funcție de calitatea reală a apei. 
- Precauții: Înainte de curățare, opriți alimentarea cu energie electrică, scoateți ștecherul și lăsați aparatul să se răcească. 
 
Etapele de curățare: 
Opriți alimentarea cu energie electrică a aparatului, scoateți ștecherul, suportul de sprijin, peria de călcat și rezervorul, 
goliți apa rămasă, întoarceți carcasa aparatului pe pe o pânză (pentru a evita zgârierea aparatului), deșurubați în sens 
antiorar dopul metalic de curățare și 
extrageți tija dopului afară. 
Clătiți dopul metalic de curățare și spălați 
sedimentele de pe  tijă, apoi introduceți 
apă în orificiul dopului scos anterior și 
clătiți boilerul. După clătirea boilerului cu 
apă curată, montați dopul de curățare 
înapoi. 
 
DEPOZITARE 
- Păstrați aparatul într-un loc uscat, răcoros și aerisit, departe de substanţe inflamabile și/sau explozive. 
- Când scoateți peria de călcat după utilizarea aparatului, păstrați corespunzător dopul orificiului de conectare și montați-l 
înapoi pe aparat în momentul depozitării, pentru a preveni colectarea apei și a prafului în orificiul de conectare. 
 

Remedierea problemelor sau defectelor apărute 

Problema Cauza Rezolvare 

Aparatul  nu funcționează/ 
Indicatorul  luminos nu se aprinde 

Aparatul este oprit sau siguranța prizei electrice 
este defectă sau decuplată Verificați și remediați cauza 

Ștecherul  nu este conectat sau conectat la o 
priză necorespunzătoare 

Verificați dacă ștecherul este conectat 
corespunzător în priza electrică 

Întreruptorul aparatului nu este conectat Conectaţi întreruptorul aparatului 
Indicatorul luminos este aprins dar  

aparatul nu emite aburi 
 

Apa din rezervorul de apă este la nivel minim Reumpleți rezervorul cu apă 
Rezervorul de apă nu este montat corect în 

locașul său Montați rezervorul de apă în poziție corectă 



Indicatorul luminos este aprins dar  
aparatul nu emite aburi 

Furtunul de aburi este îndoit Îndreptați furtunul de aburi 

Nu se alimentează cu apă boilerul Scuturați rezervorul de apă sau schimbați  
rezervorul de apă 

Accesoriile periei de călcat nu se pot fixa Componentele nu sunt poziționate corect Reglați poziția accesoriilor și fixați închiderea 
lor 

Debit aburi: 
slab / întrerupt / deloc 

Apa din rezervorul de apă este la nivel minim Reumpleți  rezervorul cu apă 
Rezervorul de apă nu este montat corect în 

locașul său. Montați  rezervorul de apă în poziție corectă 

Furtunul de aburi este îndoit Îndreptați furtunul de aburi 

Debit mic de abur Obturarea sitei filtru Spălați tija de colectare sedimente din partea 
inferioară a carcasei 

Obstrucționarea rezervorului de apă Spălați filtrul rezervorului de apă 

Apa nu intră în boilerul aparatului 
Obstrucționarea rezervorului de apă Spălați rezervorul de apă 

Rezervorul de apă nu este montat corect în 
locașul său. Montați rezervorul de apă în poziție corectă 

Deformarea rezervorului de apă S-a folosit apă fierbinte Înlocuiți rezervorul de apă 

Curge apă din rezervor 
Rezervor de apă deteriorat Înlocuiți rezervorul de apă 

Garnitura de etanșare deteriorată Inlocuiți garnitura defectă 
Dacă problemele de mai sus nu pot fi rezolvate de dvs., contactați o unitate Service autorizată Zass Romania și nu 
încercați să demontați dumneavoastră aparatul. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
 

Denumire produs Aparat de călcat vertical cu abur 
Putere nominală 1580 W 

Tensiune 220-240V 
Frecvență 50/60Hz 

Capacitate rezervor apă 2700ml 
Presiune aburi 1.0bar 

Debit abur 38g/min 
 



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. ZASS. 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 în cazul: 
- Uzură normală a aparatului 
- Utilizarea incorectă (ex. suprasolicitarea aparatului – utilizare noncasnică, utilizarea accesoriilor neautorizate, etc.) 
- Utilizarea forței, daunelor cauzate de influențele externe (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). 


