
modelele:  ZHP 01 A , ZHP 04 A , ZHP 05 A , ZHP 06 A    -    aline 
 

 
 
 
 
 

 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Plită electrică 


 
 
 
 
 

 
 
 

Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. 
Faceţi referire la modelul cumpărat de Dvs, acest manual fiind unul general valabil pentru mai multe modele de 
plită. Modelul pe care l-aţi cumpărat este înscris pe cutia produsului sau pe eticheta cu date tehnice a produsului. 

 
 

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988) 
Str. Coşbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureş, jud. Mureş 

Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670 
www.zassromania.ro ,  e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro 
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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 ! 

 
 

DESCRIERE PRODUS  
(denumirea părţilor componentele este 
aceeaşi pentru toate modele de plită) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENŢIE!  

Simbolul înseamnă: ATENŢIE, SUPRAFAŢĂ FIERBINTE !  
Datorită procesului de producţie, s-ar putea ca marginile şi/sau baza plitei să prezinze zone ascuţite. Va rugăm sa manipulaţi cu 
mare grijă plita (atunci când o mutaţi sau o curăţaţi), astfel încât sa nu va tăiaţi sau să vă provocaţi orice alt tip de vătămare. 
Plita pornită este foarte fierbinte, aveţi grijă sa nu vă provocaţi arsuri sau alte injurii. Asteptaţi răcirea completă înainte de a 
manipula aparatul. Firma producătoare nu este responsabilă de accidentările datorate nerespectării recomandărilor şi măsurilor 
de siguranţă stipulate mai sus şi în restul instrucţiunile de utilizare ale aparatului. 

1. Cordon alimentare cu ştecher 
2. Plită  
3. Termostat 
4. Lampă de control  
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ATENŢIE ! - MĂSURI DE SIGURANŢĂ 
 Înainte de a folosi aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi atenţionările. Vă rugăm păstraţi instrucţiunile de utilizare, 

certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare şi ambalajul produsului. 
 Aparatul se va conecta numai la prize de curent alternativ prevăzute cu contact lateral de protecţie împotriva electrocutării, conform 

specificaţiilor de pe eticheta produsului.  
 Nu introduceţi aparatul în apă sau alte lichide. Dacă plita s-a udat, scoateţi imediat aparatul din priză! 
 Nu folosiţi continuu aparatul mai mult de 60 de minute. 
 Folosiţi aparatul pe o suprafaţă stabilă şi plană. Nu porniţi aparatul dacă plita prezintă crăpături. 
 Aparatul trebuie deconectat de la reţeaua electrică trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi cordonul. 
 Ştecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează sau se curăţă. 
 Nu atingeţi cordonul de alimentare de suprafeţele fierbinţi. Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne, pentru a nu putea fi ajuns de 

copii. ATENŢIE la utilizarea acestui aparat în preajma copiilor! 
 Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi! Pericol de arsuri! După utilizare, nu atingeţi plitele până la răcirea completă. Plitele pot fi fierbinţi 

chiar dacă aparatul este oprit şi/sau scos din priză! 
 Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atunci când se încălzesc uleiuri sau grăsimi. 
 Nu atingeţi aparatul sau discurile, acestea sunt foarte fierbinţi, atât în timpul utilizării cât şi pe perioada de răcire după utilizare. 
 Folosiţi aparatul doar pentru încălzirea şi prepararea alimentelor. Discurile nu vor fi lăsate să funcţioneze în gol, ci numai cu vasele 

pe ele. Nu folosiţi aparatul pentru încălzirea încăperilor! 
 Nu utilizaţi aparatul în exterior. Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu-l utilizaţi sau nu-l lasaţi 

lângă suprafeţe fierbinţi. 
 Aparatul este destinat numai utilizării casnice. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în instrucţiuni.  Utilizarea 

în alte scopuri duce la pierdera garanţiei. 
 Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi cablul. 
 Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice 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. 

 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. 

 Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.  
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Înainte de prima utilizare vă rugăm să porniţi aparatul cu termostatele la reglaj maxim pentru circa 3-5 minute, în 
vederea fixării acoperirii de protecţie. Acesta este singura dată când plita va fi folosită fără nici un vas pe ea! 
 
UTILIZAREA  APARATULUI 
1. Porniţi aparatul prin rotirea butonului termostatului. Când ledul se aprinde, aparatul este în funcţiune. 
2. Rotiţi termostatul pe poziţia corespunzătoare temperaturii necesare. Poziţia recomandată a termostatului pentru: 
 

(0) OFF – oprit 
(1) – o fierbere la temperatură redusă 
(2) – o gătire lentă 
(3) – a fierbe o cantitate mai mare de alimente 
(4) – o gătire rapidă şi coacere 
(5) MAX – o încălzire rapidă sau o fierbere puternică 
În funcţie de model, gradaţia termostatului poate fi realizată cu cifre sau în mod grafic.  
Aproximaţi gradaţiile de mai sus, împărţind la 5, în mod egal, de la 0 la MAX. 
 
Când nu folosiţi aparatul, aduceţi termostatul în poziţia 0 (OFF) şi deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică. 
Ledul se va stinge când discul plitei a atins temperatura selectată. Acest ciclu de oprit-pornit se repetă, pentru menţinerea 
temperaturii discurilor plitei. 
 

Vasele folosite trebuie să aibă fundul solid şi neted, cu diametrul minim cât diametrul plitei şi maxim cu puţin mai mare decât 
diametrul plitei. Vasele cu diametru mult mai mic sau mai mare decât diametrul plitei, cele cu fundul convex sau rotund nu se 
vor folosi cu aceste plite.  
 
CURĂŢIRE ŞI ÎNTREŢINERE 
• Întotdeauna aşteptaţi răcirea completă a plitei (plitelor) înainte de a efectua operaţia de curăţire. Aparatul trebuie să fie 
deconectat de la reţeaua electrică. Nu scufundaţi aparatul în apă sau în alte lichide. 
• Curăţiţi aparatul doar cu o cârpă umedă, eventual cu puţin detergent – ştergeţi cu o cârpă uscată. 
• Discurile plitei se vor curăţa doar cu soluţii comerciale special dedicate. Nu se vor folosi la curăţire substanţe abrazive. 
În afara celor menţionate, nu este necesară nici o altă întreţinere. 
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GARANŢIE 
Perioada de garanţie este de 2 ani de la data cumpărării. Condiţiile valabilităţii garanţiei sunt menţionate în certificatul de 
garanţie al produsului. 
 
INFORMAŢII TEHNICE:    
Tensiune: 220 – 240 V, c.a. , 50 Hz  
Putere nominală:  500W  -  Modelul ZHP 01 A – plită simplă de voiaj;    

1000W - Modelul ZHP 04 A – plită simplă; 
2000W - Modelul ZHP 05 A – plită dublă (1000W + 1000W); 
1500W - Modelul ZHP 06 A – plită simplă. 
  

Timp utilizare maxim: 60 minute pornit, 45 minute oprit   
 
Diagrama electrică: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător 

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. 


