
 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
UMIDIFICATOR CU ULTRASUNETE 

 
 

 
 
 
 
 
 

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: ZUH 01 
 



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 prizei corespund cu cele înscrise pe aparat. 
• Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceţi cordonul de alimentare, ştecherul sau aparatul în 

apă sau în alte lichide. 
• Înainte de a-l muta, curăța sau umple cu apă, opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la priza de alimentare. 
• Nu lăsați umidificatorul să funcționeze nesupravegheat. 
• Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit lângă copii. 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. 

• Pentru o bună funcţionare a aparatului rezervorul de apă al aparatului este necesar să conţină o cantitate 
minimă de apă. Utilizaţi numai apă curată şi rece pentru a umple rezervorul (apa moale sau distilată este 
recomandată în zonele cu apă dură). 

• Aşezaţi umidificatorul pe o suprafaţă stabilă, netedă şi plană. Nu folosiţi umidificatorul în aer liber. 
• Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive/inflamabile. 
• Nu plasați aparatul în apropierea surselor de căldură. 



• Nu acoperiţi niciodată umidificatorul când acesta funcţionează, deoarece acest lucru ar putea deteriora 
aparatul. 

• Verificaţi ca dopul de umplere din partea inferioară a rezervorului de apă să fie bine strâns. Dacă aparatul      
funcţionează este necesar să fie montate duza de vaporizare şi rezervorul de apă. Rotiţi duza de vaporizare 
astfel încât să fie îndreptată departe de copii, pereţi sau mobilier. 

• Nu acoperiţi nici o deschidere a aparatului sau nu introduceţi obiecte în nici unul dintre orificii. 
• Nu înclinaţi umidificatorul sau nu încercaţi să îl goliţi sau să-l umpleţi în timp ce acesta funcţionează. 
• Nu permiteţi apa să intre în contact cu dispozitivul de comandă. 
• Păstraţi umidificatorul curat. Nu permiteţi obiectelor să intre în fantele de ventilaţie, deoarece acest lucru 

poate deteriora aparatul. 
• Nu lăsaţi niciodată cablul să atingă suprafeţe umede sau fierbinţi, să se răsucească sau să fie la îndemâna 

copiilor. 
• Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în încăperi închise deoarece aerul ar putea deveni saturat şi există 

posibiliatea de a apărea condens pe pereţi sau mobilier. Lăsaţi uşa camerei întotdeauna parţial deschisă. 
• Nu utilizaţi detergent pentru a curăţa componentele care folosesc apă. Detergentul poate interacţiona cu     

evacuarea vaporilor dacă intră în contact cu apa. 
• Nu plasaţi aparatul în imediata apropiere a prizei. 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. 
• Avest aparat nu este o jucărie. Nu lăsați copii să se joace cu acest aparat. Acest aparat se va folosi doar de 

către adulți.  
• Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele 

menţionate în instrucţiuni.  
• Nu introduceţi uleiuri aromaterapeutice în duză, bază sau rezervorul de apă. 
• Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 
 



PĂRŢI COMPONENTE 

 
 
1.  Duză 
2.  Rezervor de apă 
3.  Mânerul rezervorului de apă 
4.  Dop rezervor de apă 
5.  Inel decorativ 
6.  Traductor cu ultrasunete 
7.  Cordon de alimentare 
8.  Bază aparat 
9.  Buton Pornit/Oprit și reglaj volum vapori 
10.  Fantă ventilaţie 
11.  Întrerupător de protecție pentru nivel apă 
12.  Indicator luminos de alimentare 



UTILIZARE: 
1. Scoateți rezervorul de apă de pe baza aparatului, deşurubaţi dopul și umpleţi rezervorul cu apă curată. 
Strângeţi  dopul şi puneți corect rezervorul de apă pe baza aparatului. 
Atenție!  Nu umpleți rezervorul cu apă fierbinte. Nu adăugați în apă medicamente sau săruri. 
2. Montaţi duza deasupra rezervorului de apă şi reglaţi orientarea duzei departe de pereți şi mobilier. 
3. Conectați umidificatorul la o priză de alimentare corespunzătoare. Pentru a porni aparatul rotiți butonul de 
Pornire/Oprire în sensul acelor de ceasornic.  
Atenție! Niciodată să nu porniți aparatul fără apă în rezervor). 
Indicatorul luminos de alimentare se va aprinde (culoarea verde) şi umidificatorul va începe să funcționeze.  
Rotiți butonul de reglare a vaporilor pentru a selecta debitul de vapori dorit (se recomandă o setare medie). 
Notă  Indicatorul luminos de alimentare va deveni roșu atunci când rezervorul de apă se golește şi umidificatorul 
se va opri din funcționare. Deconectaţi aparatul de la priza de alimentare înainte de a umple rezervorul cu apă. 
 
ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢIRE 
Atenție!  Asiguraţi-vă întotdeauna că umidificatorul este scos din priză înainte să îl curăţaţi. Nu introduceţi 
dispozitivul în apă. Când curățați interiorul umidificatorului, nu permiteţi apei să intre pe fanta de ventilaţie. 
Curățarea aparatului 
Folosiţi apă purificată pentru curățare. 
Curăţaţi baza aparatului, rezervorul de apă și traductorul cu ultrasunete în fiecare săptămână. 
Schimbaţi apa întotdeauna când folosiţi umidificatorul si utilizaţi numai apă curată. 
Scoateți întotdeauna apa din rezervorul de apă când nu folosiţi umidificatorul. 
Curățați toate părțile umidificatorului înainte de a-l depozita, ştergându-le cu o cârpă umedă moale și uscând cu o 
cârpă curată și uscată.  
Orice parte a umidificatorului poate fi ştearsă cu o cârpă moale, umezită sau cu o cârpă uscată, cu excepția 
componentelor electrice, dar numai când umidificatorul este oprit şi deconectat de la rețeaua electrică. 
Curățarea traductorului cu ultrasunete 
Curațați suprafața murdară cu o pensulă moale. 
Clatiți cu apă curată traductorul cu ultrasunete. 
 



Curățarea interiorului bazei aparatului 
Ștergeți interiorul canalului de evacuare vapori cu o cârpă moale și clătiți cu apă curată. 
Dacă există reziduri pe suprafața  întrerupătorului de protecție pentru nivel apă, curățați suprafața cu o pensulă 
moale. 
Dacă apa utilizată este prea dură 
Adăugați în rezervorul de apă o jumătate litru de apă amestecată cu 2 linguri de oțet alb. Agitați energic și lăsați 
circa 30 de minute ca acest amestec să își facă efectul. Scoateți acest amestec din rezevor și clătiți de câteva ori 
până nu se mai simte mirosul de oțet.  
Același tratament se poate aplica și bazei aparatului. Aveți grijă să nu intre apă prin fanta de ventilație.  
Curățarea la final de sezon 
Când nu se utilizează un timp îndelungat, aparatul se curăţă și se dezinfectează (folosind soluția pe bază de oțet, 
urmând pașii de mai sus). 
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 umidificator, există riscul defectării acestuia. De asemenea țineți cordonul de 
alimentare departe de obiecte metalice și/sau ascuțite. 
 
ALTE SFATURI 
Pe vreme rece, pe ferestre și pe pereţi se poate produce condens sau acestea pot îngheţa datorită umidității 
interioare excesive. Dacă se întâmplă acest lucru, reduceţi reglajul debitului de vapori pentru a evita producerea 
condensului care va picura de pe ferestre. 
Prea multă umiditate în cameră poate permite apei să se acumuleze pe obiecte, suprafeţe şi să favorizeze 
creşterea bacteriilor şi ciupercilor. Umiditatea produsă poate afecta, de asemenea, mobilierul şi pereţii, în special 
tapetul. Pentru a reduce umiditatea, mai ales într-o cameră mică, lăsați uşa camerei deschisă şi reglați debitul 
vaporilor de apă la minim. 
 
 



 
EVENTUALE DEFECȚIUNI - CAUZE ȘI POSIBILE REMEDII 

Defecțiune Cauză Remediere 

1. Indicatorul luminos nu luminează, nu se 
poduc vapori sau ventilație. 

Aparatul nu este conectat la 
rețeaua electrică 

Conectați umidificatorul la o sursă 
de alimentare. 

Aparatul nu a fost pornit. Poniți aparatul. 

2. Indicatorul luminos lumineaza dar 
aparatul ventilează fără vapori. 

Rezervor apă gol. Umpleți rezervorul de apă. 

3. Vaporizarea emană miros neplăcut. Aparat nou. Deschideți rezervorul de apă și 
aerisiți-l timp de 12 ore la umbră. 

Apă murdară sau neschimbată 
periodic. 

Curațați rezervorul de apă și umpleți 
cu apă curată  

4. Indicatorul luminos luminează, nu se 
poduc vapori sau ventilație 

Prea multă apă in rezervor. Goliți din cantitatea rezervorului de 
apă şi strângeţi dopul rezervorului. 

5. Vaporizare mică prin duza Traductorul cu ultrasunete este 
murdar. 

Curățați traductorul. 

Apă murdară sau neschimbată 
periodic. 

Curațați rezervorul de apă şi umpleţi 
cu apă curată. 

6. Sunet anormal Apă puţină în rezervorul de apă. Umpleţi rezervorul de apă. 

Zgomot la baza aparatului. Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă 
stabilă, netedă și plană. 

 
Dacă umidificatorul Dvs. tot nu funcționează, după ce a-ți verificat rezolvarea defecțiunilor din tabelul de mai sus, 
contactați un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica şi/sau repara aparatul. 



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. 
 

 
DATE TEHNICE: 
Model: ZUH-01 
Tensiune nominală: 220-240 V~  50/60 Hz 
Putere: 25 W  
Nivel zgomot: < 34 dB(A) 
Capacitate rezervor apă: 2,5L 
Capacitate umidificare: 280 ml/oră 
 
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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