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Prezentare 
 

Stimate client, 

Vă mulţumim pentru încrederea acordată alegând şemineului nostru și vă invităm să citiţi cu atenţie acest manual înainte 

de realizarea operaţiunilor de instalare. În conţinutul manualului se regăsesc toate informaţiile necesare în vederea 

efectuării în mod corect a următoarelor operaţiuni: instalare, punere în funcţiune, modalitate de utilizare, curăţare, 

întreţinere, etc.  

 

De asemenea sunt anexate manualului, garanţia şi cele două fişe privind: 

 

 INSTALAREA CORECTĂ 

 EFECTUAREA VERIFICĂRII 

 

După efectuarea operaţiunilor de instalare şi verificare, aceste fişe trebuie completate şi semnate, dintre care una trebuie 

să constituie parte integrantă din prezentul manual, iar cealaltă trebuie să fie trimisă societăţii producătoare, împreună cu 

garanţia.  

Păstraţi cu atenție prezentul manual într-un loc potrivit, și nu-l lăsați necitit, indiferent dacă aveți sau nu experienţă. 

Câteva minute dedicate citirii lui vor face să economisiţi ulterior timp, bani şi oboseală.  

 

 

Lipeşte aici eticheta şemineului tău 
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2. GHID AL MANUALULUI 

 
- Acest manual a fost redactat producător şi este parte integrantă din echipamentul şemineului termic . 

- Informaţiile conţinute sunt adresate personalului calificat. 

- Acest manual defineşte scopul pentru care a fost construit termo-șemineul şi conţine toate informaţiile neceasare 

pentru a garanta o instalare și o folosire sigură şi corectă. 

- Informaţii tehnice neraportate în prezentul manual formează parte integrantă din dosarul tehnic constituit de 

CLAM – soc. coop., disponibil la sediul acesteia. 

- Respectarea constantă a normelor pe care aceste le conţine garantează siguranţa omului şi aparatului, 

economia de exercitare şi o durată mai lungă de funcţionare. 

- CLAM – soc. coop., declară că termo-șemineul este conform cu dispoziţiile legislative pentru care se aplică 

următoarele directive: 

 EN 13229 Şemineuri termine şi şemineuri deschise cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de probă.  

 Directiva 89/336 CEE (Directiva EMC) cu amendamente succesive  

 Directiva 73/23 CEE (Directiva Tensiune Joasă) cu amendamente succesive 

- Analizarea precisă a riscurilor efectuată de CLAM – soc. coop., a permis eliminarea aproape în totalitate a 

riscurilor. Se recomandă să se respecte instrucţiunile raportate în prezentul document, înainte de a începe orice 

lucrare. 

- Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a trece la instalare, la folosire şi orice intervenţie asupra şemineului 

termic.  

- Păstraţi cu grijă prezentul manual şi faceţi în aşa fel încât să fie întotdeauna disponibil lângă termo-șemineul sau 

în aproprierea acestuia.  

- În timpul perioadei de garanţie nici o componentă nu poate fi modificată sau înlocuită cu alta care nu este 

originală, acest lucru aducând după sine ieșirea din garanţie.  

- Schemele şi desenele sunt furnizate cu scop exemplificativ; producătorul, în urmărirea unei politici de dezvoltare 

constantă şi actualizare a produsului, poate face modificări fără preaviz.  

- Prezentul manual poate fi păstrat pe toată durata exploatării şemineului termic; în caz de pierdere sau distrugere 

peteți cere o copie de la producător, indicând tipul și seria termo-șemineului (preţul va fi stabilit de producător). 

- Toate cotele prezente în acest manual sunt exprimate în mm. 

- Înainte de a efectua orice fel de intervenţie, deconectaţi termo-șemineul de la reţeaua electrică. 
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3. DATE DE IDENTIFICARE 
 

Înainte de a fi ambalat, pe şemineu se aplică o serie de etichete, care în baza numărului de serie şi modelul, identifică 

fiecare exemplar al produsului. 

Etichetele sunt de trei tipuri, aşa cum apar în figură: 

Numărul 1 indică numărul de serie şi modelul, se regăseşte şi pe învelişul extern al ambalajului; 

Numărul 2 indică numărul de serie şi modelul, se găseşte în interiorul ambalajului, va trebui să fie înlăturată şi aşezată în 

spaţiul liber de pe pagina 1 din prezentul manual; 

Numărul 3 este situată în camera ventilatorului și indică toate informaţiile şi caracteristicile tehnice utile pentru instalator 

şi personalul responsabil cu întreţinerea.  

 

 

 

 

Eticheta (1)             Autocolant (2)                     Eticheta (3) 



Traducere din limba italiană: 

 Şemineuri CLAM® 

 

Prezentul manual este proprietatea exclusivă a CLAM, orice reproducere, chiar şi parţială, este interzisă.    6 

4. DATE TEHNICE 
 

 

 

 

 

 

  

           “NIAGARA”                               VALORI 

Puterea termico-chimică( max/ min) Max 25,4  kW Min 8,7 kW 

Puterea termică nominală max/min Max 22 kW     Min 8 kW 

Puterea termica Directa a apei Max 19kW   Min  kW 

Puterea data de mediu   Max 3 kW                                      Min 1 kW 

Randamentul global max 87, 1%  Min 86,5% 

Tipul de combustibil Peleți 6-8mm L=5-30mm   

Consumul de peleţi Max 5,2 kg/h Min  1,8 kg/h 

Temperatura gazelor ax 202°C Min 115°C 

Tirajul                     10-12 PA 

Capacitatea rezervorului  de peleţi                         45 Kg 

Autonomie Max 25 h Min 9 h 

Suprafaţă încălzibilă                 Peste 600 m3 

Cota apa calda T35°C                          7 litri/1 

Cota apa calda T 25°C                         11,5 litri/1 

Iesire fum                        50/80 mm 

Leg centrala incalzire                                      Ø 3/4                  

Incarcarea sistemului                                      Ø 1/2                 

Iesire valvola de siguranta                                       Ø 1/2                 

Legaturi la menajere                                      Ø 1/2 

Presiune de exercitiu                                     1,5 bar     

Presiune max                                      3,5 bar   

Presiune de interv valvola de sig.                                     2,5 bar   

Recipient apa                                      27 litri   

Puterea electrică la aprindere                                      370 W   

Puterea electrică la regim                                      170 W     

Tensiune / Frecvenţă                                 230 V / 50Hz 

Dimensiuni                    f.630mm p.580mm h.1270mm 

Greutate                                210Kg 
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 5. PRINCIPALELE PĂRŢI COMPONENTE 

 

Din acest moment vom folosi denumirea fiecărei componente a centralei, iar lista de mai jos ne va ajuta în înțelegerea 

acestui manual.  

A) Rezervor de peleţi 

B) Uşa Sx 

C) Ușiță 

D) Vatră 

E) Cutie pentru cenuşă 

F) Ușa Dx 

G) Panou de control 

H) Afișaj electronic 

I) ? 

J) ? 

K) ? 

L) ? 

M) Ştecher 

N) ? 

O) Manometru 

P) Radiocomandă 
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6. MANIPULARE ŞI STOCARE 
 

În acest capitol vor fi indicate instrucţiunile necesare efectuării în mod corect a 

operaţiunilor de încărcare şi descărcare, manipulare şi instalare aferente şemineului 

termic. Vă amintim faptul că ambalajul este expus acţiunilor agenţilor atmosferici (ploaie, 

zăpadă), motiv pentru care este nevoie să aşezaţi şemineurile în locuri uscate şi ferite 

(figura 1).  

 

Vă recomandăm să solicitaţi efectuarea operaţiunilor de 

manipulare a şemineului termic de cel care utilizează, în mod 

obişnuit, echipamente de ridicare, cu deplina respectare a 

prevederilor normative în vigoare privind siguranţa. Cel care 

manevrează echipamentele de ridicare va trebuie să stea la o 

distanţa adecvată de partea ridicată şi să se asigure de absența 

persoanelor sau obiectelor expuse în cazul unei posibile căderi a 

sobei. Şemineul termic este prevăzut cu peleţi aferenţi pentru 

ridicare. Efectuaţi operaţiunilor de descărcare cu echipamente de 

ridicare corespunzătoare, având greutatea potrivită greutăţii 

şemineului termic ambalat (figura 2).  

 

Orientarea şemineului termic ambalat trebuie să fie conformă indicaţiilor de pe imaginile şi textele aplicate pe învelişul 

extern al ambalajului (figura 3). Manipulările trebuie să fie lente şi continue pentru a evita ruperea frânghiilor, lanţurilor, 

etc.   
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7. SIGURANŢE 
 

Pentru a evita deteriorarea şemineului şi pericolele pentru cel care îl utilizează, recomandăm respectarea următoarelor 

reguli: 

 

 În vederea efectuări operaţiunilor de întreţinere şi reglare, lăsaţi să intervină doar personalul autorizat şi instruit. 

 Nu încercaţi NICIODATĂ să reparaţi şemineul de unul singur, aceste acţiuni ar putea cauza daune grave. 

 La operaţiunile de întreţinere ordinară, respectaţi indicaţiile de la capitolul Întreţinere. 

 Toate schimbările sau reconstrucţiile la sobă ar putea compromite siguranţa, aşa cum modificările la control 

(UNITATEA DE COMANDĂ) trebuie efectuate DOAR de personalul autorizat al CLAM. 

 

Prin construcţie, şemineul este în stare să funcţioneze, să fie reglat sau să fie întreţinut, fără ca aceste operaţiuni să 

expună persoanele la risc, dacă sunt efectuate în condiţiile prevăzute de constructor. 

 

7.1. Dispozitive de siguranţă 

 

Soba-centrală este rezultatul unei activităţi îndelungate de proiectare şi a numeroase testări, care au permis societăţii 

CLAM să lanseze pe piaţă un produs cu siguranţa ridicată, atât pentru operator, cât şi pentru mediu. 

În continuare, sunt descrise câteva dintre sistemele de siguranţă încorporate, care fac ca utilizarea acestui aparat să fie 

mai sigur şi plăcut: 

1. Uşă glisantă: Sticla-ceramică utilizată la uşă poate asigura o rezistenţă la căldură până la 800°C. Uşa alunecă 

pe două şine, alunecarea este controlată de o serie de lanţuri, care asigură stabilitate şi o utilizare uşoară oricui. 

Uşa este prevăzută cu garnituri (interschimbabile) din fibră ceramică, care asigură o închidere ermetică a 

camerei de ardere.  

Atenţie: În timpul funcţionării, STICLA de la uşă și MÂNERUL ating temperaturi ridicate, contactul cu uşa (fără 

echipamente individuale de protecţie) poate cauza arsuri grave. Evitaţi contactul cu sticla şi nu lăsaţi COPIII să se 

apropie de şemineul termic. 

2. Telecomandă: Cu modulul de control de la distanţă se poate monitoriza starea de  funcţionare a sobei. 

La apariţia de întrerupere, pe ecran apare simbolul de alarmă specific. 

3. Senzor temperatura a gazelor arse: Detectează temperatura fumului şi comunică la centrala. 

4. Trasductor de presiune: măsoară presiunea în interiorul centralei, și în cazul când aceasta este prea mare, sau 

prea mică, intră în starea de alarmă.   

5. Manometru: Masoară și arată presiunea din interirul centralei. 

6. Vas expansiune: dispozitiv care permite expansiunea apei în centrală. 

7. Sonda centrală: arată în mod constant temperatura apei din centrală. În cazul în care temperatura apei ajunge 

la 90°C se decanșează un semnal acustic și se întrerupe alimentarea cu peleţi. Soba se va închide progresiv. 

Pentru a redeschide soba, trebuie făcută deblocarea telecomenzii (paragraf 9.5) 

8. Dispzitiv antigel: cand temperatura apei din sobă este mai mică de 5° C circulatorul se pune în funcţie pentru a 

evita îngheţarea apei din centrală. 

Atenție: dispozitivul se pune în funcţiune doar dacă este alimentată cu energie electrică. 

9. Antiblocaj circulator: comandă punerea în funcţiune a circulatorului la fiecare 24 de ore pentru cca 10 secunde 

chiar dacă soba este închisă; acest sistem permiţând evitarea blocajului circulatorului după lungi perioade de 

când nu a fost folosit. 

Atenție: acest dispozitiv intervine doar dacă soba este elimentată cu energie electrică. 

10. Presostat: în momentul în care nu este suficientă putere pentru a trage, acest dispozitiv întrerupe în mod 

automat alimentarea cu peleţi.Soba se va închide și răci în mod progresiv. 
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11. Termostat de siguranţă: În cazul în care temperatura de la pereţii rezervorului devine prea mare, aparatul 

opreşte în mod automat alimentarea cu peleti. Soba se  va stinge treptat şi se va raci. 

12. Finisaje: Toate componentele de înfrumusețare estetică sau structurală, au fost concepute şi prelucrate  astfel 

încât să se evite orice sursa de pericol (tăieturi sau zgârieturi), pentru cei care folosesc soba. 

13. Supapa de siguranţă: Intervine când presiunea din interiorul centralei depășește 2,5 bar. 
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8. Instalarea 
 

Instalarea, racordarea şi verificarea bunei funcţionări a sobei sunt operaţiuni, care trebuie să fie efectuate de personalul 

autorizat al CLAM, cu deplina respectare a actelor normative europene, a regulamentelor locale şi a instrucţiunilor de 

montare anexate.  

În cazul operaţiunilor de instalare neautorizate, care nu respectă indicaţiile originale, CLAM îşi declină orice răspundere 

pentru daunele aduse obiectelor şi/sau persoanelor și aduce după sine anularea garanției. 

 

8.1. Cerințe pentru instalarea corectă 

 

Înainte de începerea operaţiunilor de instalare a şemineului termic, trebuie avute în vedere câteva lucruri pentru ca 

montarea să fie făcută cu succes. 

 Prevedeţi racordarea de horn pentru evacuarea gazelor. 

 Prevedeţi racordarea prizei de aer externe. 

 Prevedeţi racordarea pentru linia electrică. 

Toate instalaţiile trebuie să fie realizate în conformitate cu actelor normative în vigoare; CLAM nu îşi asumă nici o 

răspundere pentru daune cauzate de instalaţiile realizate neadecvat. 

N.B.: Instalaţia electrică trebuie să fie prevăzută cu împământare.  

 

8.2. Poziționare 

Soba  trebuie să fie amplasată după cum urmează: 

 Verificaţi dacă suportul poate suporta greutatea sobei (a se vedea 

datele tehnice). 

 Aşezaţi soba pe podea într-un loc ce permite conectarea coşului de 

fum. 

 Nu este permisă instalarea pe conductă de colectare. 

 Poziționați coşul de fum, luând în considerare poziţia tubului de 

ieșire fum (fig. 4) 

 

 

Este important pentru asigurarea siguranţei în  locul în care este  instalată 

soba, prezența unui orificiu pentru a înlocuirea coșului (UNI10683). 

 Prezenţa dispozitivelor de vid în acelaşi mediu cu instalarea produsului, ar putea afecta funcţionarea sobei. 

 Verificaţi distanţa dintre sobă şi pereţii din apropiere (Fig. 5). 

De reținut: 

- Dacă pereţii sunt realizați din materiale inflamabile, este necesară păstrarea distanţei minime de 400 mm. 

- Dacă pereţii sunt din caramidă tradiţională, respectați distanţa minimă de 200mm. 

- Verificaţi cu o nivelă dacă soba este dreaptă. Soba are  picioare reglabile (Fig. 6). 

- Rafturile așezate mai sus de sobă trebuie să fie amplasate la o distanţă minimă de 500 mm (Fig. 7). 

- Dacă podeaua este fabricată din material inflamabil, introduceţi o bucată de material (de exemplu, oţel sau 

sticlă), cu grosime potrivită între sobă şi podea (Fig. 8). 

- Verificaţi distanța de la priză de alimentare cu curent, în ceea ce priveşte lungimea cablului de la sobă. 
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Conexiunea electrică la reţeaua de alimentare se face 

prin intermediul unui cablu din dotare și vă 

recomandăm următoarele: 

- Montarea unei prize de curent în spatele sobei. 

- Asigurați-vă că nu este posibil accesul la aceasta a 

copiilor. 

- Cablul de alimentare nu va obstrucţiona trecerea într-o 

zonă de tranzit. 

- În orice caz, cablul de alimentare nu trebuie să atingă 

ţeava de evacuare a fumului şi / sau alte părţi fierbinţi ale 

sobei. 

- Nu realizați  NICIODATĂ prelungirea cablului  de 

alimentare a sobei, iar dacă acest lucru este absolut 

necesar, contactați imediat serviciul clienți CLAM, înainte 

de a face orice operaţiune periculoasă. 

- Nu conectaţi NICIODATĂ cablul de alimentare al sobei 

la reţea de linie cu reduceri multiple. 

- Nu atingeţi NICIODATĂ cablul de alimentare cu 

mâinile ude. 

- Nu lăsaţi NICIODATĂ cablul conectat la reţea cu putere 

insuficientă. 

- Nu incercați NICIODATĂ modificarea sau înlocuirea 

cablul cu fire similare. 
 

8.3. Priza de aer externă 

 

În vederea obţinerii unei funcţionări corecte şi distribuirii uniforme a căldurii în interiorul camerei de instalare, trebuie să 

aşezaţi soba într-un loc în care circulația aerului necesar arderii şi aerisiria camerei să poată fi realizate. Circulaţia aerului 

trebuie să se realizeze direct prin orificiile realizate în pereţii camerei, care dau spre exterior şi care au următoarele 

caracteristici: 

A) Sunt realizate în aşa fel încât să nu poată fi înfundate nici din interior, nici din exterior. 

B) Sunt protejate cu grilaj, reţea metalică sau protecţie corespunzătoare, care nu trebuie să reducă secţiunea 

minimă.  

Circulaţia aerului poate să fie obţinută chiar şi din camerele adiacente celei de 

instalare, cu condiţia ca acestea să fie dotate cu priză de aer externă şi să NU 

fie amenajate ca dormitoare sau băi și în care să nu existe pericol de 

incendiu, cum sunt garajele, magaziile cu materiale combustibile, etc. 

Intrarea aerului de ardere în interiorul sobei are loc printr-un racord cu ø 50, 

aşezat în partea posterioară(fig.9).  

 

Evacuarea fumului se poate realiza în trei moduri: 

1. Prin horn exterior, care trebuie să aibă secțiunea interioară cu diametru de minim 80 mm, şi folosind doar 

conducte izolate (perete dublu) sau din otel inoxidabil (Fig. 10); 

2. Prin coşul de fum, care trebuie să aibă dimensiunile interne ce nu depăşesc 200x200 mm; în caz contrar  (de 

exemplu prin crăpături, izolare neadecvată, etc ..) este recomandabil introducerea în horn a unui  tub de oţel 

inoxidabil cu diametrul potrivit pe toată lungimea coşului de fum (Fig. 11); 
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3.  Montarea unui coş de fum care, pentru o bună funcționare trebuie să aibă înălţimea de cel puţin 1500 mm şi 

secţiunea în plan orizontal, de o lungime de maximum 3000 mm, cu o pantă ascendentă de nu mai puţin de 3% 

(fig. 12). Sunt permise, de asemenea, un număr de maxim 4 curbe de 90 °. În cazul coşului de fum exterior,  se 

recomandă verificarea periodic, iar curăţarea lui să se facă anual. 

În cazul în care țeava de evacuare trece printr-un material inflamabil, acearsta ar trebui acoperit cu un strat 

izolator (clasa A1) și având o grosime potrivită. Legaturile recomadate de noi garantează evacuarea fumului 

chiar și în cazul unei pene de curent electric. 

 

 

 

A) Intrare combustibil  50mm 

B) Coș 

C) Coș extern cu perete dublu L min. 1500mm 

D) Intrare aer necesar conbustiei Ø120mm 

E) Intrare aer necesar conbustiei 

F) Ușă de control 

 
 

8.4. Legăturile hidraulice 

 

Soba poate fi furnizată cu două tipuri de accesorii: 

A) Accesorii de bază: soba produce apă caldă pentru centrala de încălzire. 

B) Accesorii cu Kit opțional (fig 13) soba în afară de faptul că trimite apă caldă la centrala de în călzire, produce și 

apă caldă pentru uz menajer. 

 

Atenție: Legăturile și întreţinerea TREBUIE FĂCUTE DOAR DE PERSONAL CALIFICAT. 

Toate operaţiile trebuie făcute în conformitate cu legile în vigoare. 

Societatea CLAM se consideră exonerată de orice răspundere pentru daunele aduse obiectelor și / sau persoanelor din 
cauza nerespectării acestor recomandări. 
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8.5. Legătura electrică 
 

Legăturile electrice si întreţinerea pentru componentele electrice TREBUIE FĂCUTE DOAR DE PERSONAL CALIFICAT. 

Toate operaţiile trebuie efectuate în conformitate cu legile în vigoare. 

Societatea CLAM se consideră exonerată de orice răspundere pentru daunele aduse obiectelor și / sau persoanelor din 
cauza nerespectării acestor recomandări. 
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9. INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE 
 

9.1. Punerea în funcțiune 

 

Înainte de a pune soba în funcțiune trebuie să verificați următoarele: 

 Că soba a fost alimentată cu peleţi. 

 Cantitatea de peleţi este suficientă pentru perioada de funcţionare a sobei. 

 Orice pelete nears în grătar, ca urmare a repetate eșecuri de aprindere trebuie să fie îndepărtate înainte 

de punerea în funcțiune. 

 Cutia de cenuşă este curată (se verifică dacă sertarul pentru cenușă este curat ridicând capacul de întreţinere). 

 Uşa din faţă este complet închisă înainte şi în timpul funcţionării. 

 Nu există piese deteriorate sau elemente ale sobei, care fac nesigură funcţionarea normală. 

 Soba este conectată la rețeaua de curent electric. 

AVERTISMENT: Soba NU trebuie folosită ca incinerator, ci trebuie să fie utilizată doar cu combustibilul recomandat 

(peleți). 

Atenție: opriți imediat folosirea sobei în caz de funcționare greșită. 

Cateva indicații pentru conservarea peleților: 

 Păstrați peleții în loc uscat 

 Cumpărați doar peleți de calitate , cu dimensiunile  6-8mm L=5-30mm 

 Țineți peleții departe de copiii. 

 

9.2. Interfața 

 

A) Panoul de control (permite efectuarea operațiilor principale) 

Tasta  ON/OFF Deblocare (1) 

Led verde aprins: sistemul este în FUNCȚIUNE, BLOCAT SAU, STAND-BY 

Led verde intermitent: sistemul în închidere sau în redeschidere 

Led roșu deschis: sistemul în NORMAL, MODULAR, SIGURANȚĂ 

Led roșu intermitent: sistemul în CHECK UP, DESCHIDERE sau STABILIZARE. 

 

Tasta CRONOTERMOSTAT/ MENIU (2) 

Led verde deschis: cronotermostatul stabilizat 

Led roșu deschis: cronotermostatul stabilizat 

 

Dispay de vizualizare(3) 

1) Puterea combustie 

2) Temperatura apă 

3) Termostat centrală 

4) Termostat ambiental (Led Termostat Ambient- Led Termostat Centrală) 

Led Alarmă(4) – Led deschis : eroare 

Tasta MODIFICARE(5) Putere – Termostat 

Aprinderea sobei: soba închisă (Led verde închis) țineți apăsat pentru 3 secunde tasta ON/OFF pentru deschidere. 

Închiderea sobei: soba deschisa (Led verde deschis) țineți apăsata tasta ON/OFF pentru 3 secunde. 
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Cronotermostatul : Activare cronotermostat  dacă ledul VERDE al tastei CRONO este aprins țineți apăsat pentru 3 

secunde tasta CRONOTERMOSTAT pentru a alege modalitatea de programare SĂPTĂMÂNALĂ. 

                                : Dezactivare cronotermostat dacă ledul ROȘU al tastei este aprins țineți apăsată tasta pentru 3 

secunde CRONOTERMOSTAT pentru a dezactiva programul CRONO în curs de desfășurare. 

MODIFICAREA PUTERII: în stare normală țineți apăsată tasta + o pentru a vizualiza valoarea curentă,  apăsați +o pentru 

a o modifica. 

MODIFICAREA TERMOSTATULUI CENTRALEI  în funcționare normală apăsați de două ori tasta MENU pentru a intra și 

a vizualiza termostatul centralei (se aprinde ledul TERMOSTAT CENTRALA  din partea dreapta a ecranului și cifrele sunt 

iluminate intermitent aratand valoarea actuala) și apoi folositi tastele + e- pentru a modifica valoarea; asteptati 10 secunde 

pentru a fi memorată valoarea actuală. 

MODIFICAREA TERMOSTATULUI DE AMBIENT: apasați o dată tasta MENIU 

pentru a intra în VIZUALIZARE TERMOSTAT AMBIENT (se aprinde ledul 

TERMOSTAT AMBIENT pe partea din stânga a ecranului și cifrele sunt 

luminate intermitent arătând valoarea actuală) după care folositi tasta +o- pentru 

a modifica valoarea. 

DEBLOCARE SISTEM când sistemul este blocat (ledul este aprins și soba este 

închisă) presiunea asupra tastei ON/OFF provoacă deblocarea. Dacă cauzele 

care au provocat blocarea sistemului mai exista încă, sistemul se blochează din 

nou.  

 

 

B) Telecomanda (permite monitorizarea funcționării în timp real). Distanța maximă 7 metri. 

Tasta MENIU SET (1) 

 Funcție de intrare în meniu 

 Funcție de salvare a valorilor din interiorul meniului 

 În meniu, tasta SET permite intrarea în modalitatea de modificare pentru modifica valorile parametrului selectat. 

 

Modificare TERMOSTAT (2) 

 Funcție care permite modificarea termostatului de ambient când nu este în modalitatea MENIU. Din ecranul 

principal ținând apăsată tasta se poate intra în meniu și modifica termostatul de ambient. 

 Trecerea prin MENIU și prin SUBMENIU: în modalitatea meniu tastele trec prin meniu și submeniu. 

Tasta ESC(3)  

 Funcție de ieșire din meniu  

Modificare TERMOSTAT(4) 

 Funcție care modifică termostatul din ambient când nu este în modalitatea MENIU. De la ecranul principal ținând 

apăsată tasta se poate intra în meniu pentru a modifica termostatul de ambient . 

 Trecerea prin MENIU și SUBMENIU; în modalitatea meniu tastele trec prin meniu și submeniu. 

Tasta ON-OFF(5) 

 Funcție de Aprindere, Închidere ținând apăsată tasta pentru 3 secunde (semnal acustic) 

 Tasta DEBLOCARE: funcție de Deblocare sistem ținând apăsată tasta pentru 3 secunde (semnal acustic) 
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Display(6)  

Blocare /Deblocare telecomandă 

Telecomanda este dotat de funcția STANDBY care permite închiderea completă a telecomenzii și astfel se evită 

consumul bateriilor. Această funcție este eficientă în perioada când nu se folosește soba, mai ales vara. 

Blocarea: Intrați în funcția MENIU RADIO  cu tasta  ajungând până la STANDBY apăsând tasta  pentru a putea 

intra, și din nou tasta  pentru a confirma starea de STANDBY și din acest moment ecranul se închide. 

Deblocare: Pentru a ieși din starea de STANDBY  apăsați orice tastă, după care de două ori tasta . 

 

9.3. Meniul UTILIZATORULUI 

 

Mai jos veți găsi toate informațiile din MENIUL ULTILIZATORULUI (unele dintre ele sunt rezervate personalului TEHNIC 

CLAM). 

1. Puterea -   Meniu care permite modificarea puterii de ardere. 

2. Crono -  termostat 

Modalitatea crono: selectarea modalității de programare a cronostatului: ACTICVAT – DEZACTIVAT 

Programare zilnică: meniu care permite programarea perioadei de timp în care se apride/închide soba în modalitatea 

ACTIVAT 

3.   Rețeta – Meniu de programare(acces permis doar tehnicilor) 

4.   Data și ora – Meniu de setare dată și Ora 

       5.   Termostat – Permite setarea temperaturii termostatului de ambient. 

Valori normale: AMB.Radio:20°C (în momentul când se atinge temperatura setată intră în starea de MODULARE) 

                         AMB SOBA: 20°C 

                         CENTRALA:80° C 

        6.   Vizualizări: Meniu vizualizări (temp fum, temp ambient, temp apă în centrală, presiune apă în centrală, versiune  

              produs) 

        7.   Încărcare – (doar înainte de deschidere) meniu pentru încărcarea manuală a cohlei cu soba închisă. 

        8.   Meniu radio - Meniu  care permite funcționarea parametrilor specifici telecomenzii (schimbare  codice) 

        9.   Meniu sistem - Meniu de programare (meniu permis doar tehnicilor) 
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Intrarea în meniul utilizator 

 Apăsând tasta  se intră în prima pagina a meniului. 

 Cu ajutorul tastelor  se trece prin submeniurile dinn meniu (de la 1 la 9) și, odată ales submeniul dorit 

apasați tasta  pentru confirmare sau  tasta  pentru a ieși. 

 Cum se modifică parametrii în MENIUL UTENTE: dacă se modifică un parametru din meniu se procedează în  

modul următor:  

Exemplu: modificarea unui parametru din meniu Putere 

- ecranul prezintă în primele rânduri numele parametrului de 

modificat 

- în a treilea rând maximul ales(MAX) 

- în a patra valoarea setată(SET) 

- în al cincilea rand valoarea minimă (MIN)  

Apăsați tasta  pentru a modifica parametrul (câmpul SET este intermitent), treceți cu tastele  pentru a 

micșora sau mări valoarea parametrului SET. 

Odată aleasă valoarea dorită confirmați apăsând tasta . 

Pentru a anula seatrea apăsați tasta . 

Confirmarea este trimisă centralei . Dacă transmiterea nu reușeste va apare un mesaj TRANSFER NEREUȘIT care 

indică eșecul transferului setării la centrală). Încercați din nou modificarea parametrului, ținând telecomanda mai aproape 

de centrală. 

 

9.3.1 Meniu UTILIZATOR „CEAS” 

 

Modalitatea de ACTIVARE–DEZACTIVARE a ceasului sobei: 

- Selectați submeniul Ceas cu tastele  și apăsați pe  pentru a confirma. 

- Selectați cu tastele  submeniul din meniul Modalitate și apăsați . 

- Selectați cu tastele  elementul Activ pentru a activa ceasul sau  elementul Dezactivat pentru a-l 

dezactiva și apasati . 

- Dacă ceasul este Activat, soba se aprinde și se stinge automat  la orele programate( a se vedea instrucțiunile de 

mai jos). 

- Daca ceasul este Dezactivat, timpii orari programați pentru a se deschide sau închide automat centrala nu vor 

avea nici un fel de rezultat. 

- Selecționați submeniul din meniul CEAS cu tastele  și apăsați   pentru a confirma. 

- Selecționați cu tastele   la submeniul din meniu PROGRAM  și apăsați . 
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Ex. de programare:  

- Este posibil  să setați APRINDERE și ÎNCHIDERE a  fiecarei zile a săptămânii (de luni până duminică) în trei 

unități de timp:  

Programarea perioadelor de timp:  

- cu tastele  se trece prin orarul de programare, 

- intrați în modificare apăsând tasta , orarul selectat începe să lumineze intermitent, 

- modificați orarul cu tastele . Salvați programarea cu tasta . 

- Se poate activa/dezactiva  perioada de timp apăsând tasta ON/OFF. 

- Când este activată (în mijocul perioadei de timp selectat va fi vizualizat un X și orarul va fi scris cu negru). 

 

Nota: Programare Ceas Miezul Nopții 

- Setați pentru o perioadă de timp de o zi a săptămânii, orarul OFF pe 23:59 

- Setare pentru o perioadă de timp pentru ziua următoare , orarul pe ON la 00:00 

Exemplu:  

- În exemplu rezultatul programării este o funcționare neîntreruptă de marți, la ora 21:30  până miercuri la 8:30. 

 

9.3.2. Meniul utilizare „TERMOSTAT” 

 

În acest meniu este posibil setarea parametrilor termostatului: 

- Termostatul „AMB Radio” este termostatul prezent în telecomandă (temperatura recomandată 20°C) 

- Atenție: termostatul „AMB Radio” este activ sau inactiv folosind butonul. 

- Dacă se dezactivează butonul”AMB Radio”, intră în funcție termostatul de ambient al sobei. 

- Termostatul „AMB Radio” este termostatul ambiental local al sobei și nu nu poate fi dezactivat.Poate fi setat ca 

un parametru standard( temperatura recomandată 20°C) 

- Termostatul „Centrala” este termostatul pentru apa din centrală. Poate fi setat cu un parametru standard 

(temperatura recomandată 80°C). 

Cum se poate varia temperatura termostatului(es AMB Radio): 

- Apăsați tasta  pentru a putea intra în modificări. 

- Setați temperatura dorită folosind tastele . 

- Apăsați tasta  pentru a confirma noile setări sau  pentru a le anula. 

 

Important – În cazul unei pene de curent electric în timpul funcționării, soba va avea următorul comportament: 

- Întrerupere mai mică de 1 minut: Soba repornește normal. 

- Întrerupere între 1 și 5 minute: Soba încearcă să pornească în mod normal. 

- Întrerupere mai mare de 5 minute: Soba se închide. 
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NB: Soba în faza de ÎNCHIDERE nu poate trece imediat la faza de REAPRINDERE ci trebuie să termine faza de 

ÎNCHIDERE (durata 10/15 min). Odată terminată faza de ÎNCHIDERE se poate reaprinde . 

 

 

7.3.3. Meniul utilizare „Încărcare” (doar înainte aprindere) destinat doar personalului tehnic calificat 

 

9.3.4. Meniu utilizare „Radio” 

 

În interiorul meniului „Radio” se găsesc 5 submeniuri: 

1. Limba – este posibilă alegerea limbii de comunicare cu utilizatorul, dintre 5 limbi diferite. 

2. Schimbare codice – fiecare telecomendă este codată și acest lucru permite legătura între telecomandă și doar o sobă 

evitând interferențele între diferite aparate de acest fel. 

Cum se poate schimba codicele:  

- Apăsați tasta  schimbare codice și cu tastele  selecționați codicele dorit. 

- Apăsați în același timp tastele  de pe panoul de control al sobei, până când apare scrisul „LE” intermitent 

pe ecran. În acest moment apăsați tasta  de pe telecomandă pentru a confirma operația și tasta  

pentru a ieși. Dacă operația nu este adusă la inal va fi afișat un mesaj pe ecran. 

3. Test Radio – permite să verifice calitatea semnalului. 

- Pe ecran sunt numerotate numărul de operații făcute și erorile. Dacă numărul datelor primite este mai mare cu 

60% decât cele transmise, este garantată funcționarea corectă. 

4. Înțelegerea meniului - parametru rezervat tehnicianului de la CLAM. 

5. Radio în Standby - permite punerea în standby a telecomenzi i(a se vedea nota pag 20). Se recomandă, în timpul 

pauzelor de funcționare (vara) de a pune telecomanda în poziția de standby. 

 

 

 

 

 

9.4.  Mesaje de pe telecomandă 

 

Mesaje de stare 

1 – Închis - soba este închisă. 

2 – Check - soba face controlul general ( controlul general al stării de funcționare înainte de aprindere, durata 20 

secunde) 

3 – Aprindere - Sistemul sobei este în faza de aprindere 

4 – Normal – Soba funcționează în regim (funcționează la puterea setată de utilizator) 
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5 – Modular Soba funcționează la parametrii setați și este în faza „econom” 

6 – Închidere – Soba este în faza de închidere 

7 – Blocaj – Soba este în faza de blocaj (mesajul apare în cazul în care nu reușeste închiderea) 

8 - Încercare de deschidere – Semnal care apare de fiecare dată când se încearcă reaprinderea. (ex: Absența 

alimentării electrice sau încercarea de reaprindere când soba este în faza de închidere) 

9 – Standby - Soba este închisă dar este pregatită să se redeschidă (starea de funcționare activă în concordanță cu 

soba/ șemineu) 

  

Mesaje de eroare 

 

1 – T Sicur Apă – intervenția termostatului siguranța apă 

2 – Presostat – intervenția presostatului 

3 – Temp Fum Max – Eroare supraîncălzire fum 

4 – Aprindere ratată – Eroare care apare în cazul în care nu s-a reușit aprinderea 

5 – Temp Apa Max – Eroare supraîncălzire apă, indicată de sonda din centrală 

6 – Pres Apa Min -  Eroare presiune apă minimă 

7 – Pres Apa Max – Eroare presiune apă minimă 

8 – Ceas – Nefuncționarea ceasului din centralina electronică 

9 – Închidere Anormală – Soba se închide în mod anormal (fără să fi avut o comandă de închidere) 

10- Black Out – Întreruperea alimentării cu energie electrică a sobei cu mai mult de 5 minute.  

 
9.5. Deblocarea sobei 

 

Pentru a reactiva soba dupa un mesaj de eroare, trebuie făcute următoarele:  

- Așteptați reactivarea condițiilor standard 

- (Doar pentru Eroare 1)  Apăsați butonul R din spatele sobei(fig. 29) 

- Apăsați tasta centrală a telecomenzii  tasta de deschidere/închidere 

NB : dacă apare mesajul „ deblocare nereușită” contactați asistența tehnică CLAM. 

 

 

 

 

 

9.6. Poziţia telecomenzii 
 

- Telecomanda este dotată cu suport pentru montare pe perete, vă recomandăm să nu o  montaţi  lângă sobă, ci 

pe un alt perete departe de ea. 

- Funcţionarea corectă este garantată la o distanţă maximă de 7 metri, fără obstacole majore (pereţi și/sau pereţi 

între telecomandă şi sobă (Fig. 14)  şi cu  bateriile încărcate. 

- Înălţimea recomandată pentru poziţiaa telecomenzii de la distanţă este între 1.50 şi 1.60 metri pentru măsurarea 

corectă a temperaturii.  
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- Nu aşezaţi transmiţătorul în apropierea surselor de căldură. 

 

Telecomanda trebuie să fie : 

- Manevrată cu grijă 

- Protejată împotriva elementelor (ploaie, soare, etc) 

- Ţinută departe de copiii 

- Ţinută departe de sursele de căldură 

BATERII (Fig. 15) 

- Bateriile care alimentează  trebuie să fie dezactivate în mod corespunzător, sau dacă este posibil, reciclate. 

- Pentru tipul de baterie citiţi eticheta de pe baterie. 

- Pentru informaţii despre metodele actuale de dezactivare, adresaţi-vă centrului local de reciclare. 

- Bateriile trebuie să fie înlocuite anual. 

- Capacul din spate poate fi scos manual. 

- Nu expuneţi niciodată bateriile la flacără deschisă, pentru a evita riscul de explozie. 

 

 
 

 
 

 9.7. Poziționare antenă sobă 
 

- Pentru a asigura o bună comunicare radio, locul de poziţionare al antenei trebuie sa fie  "la vedere" şi nu, 

în contact cu structura din metal sau complet în spatele sobei. 

AVERTISMENT pentru interferenţă 

- Puterea dispozitivului poate fi redusă semnificativ în cazul în care mediul este bruiat de alte dispozitive, cum 

ar fi căşti fără fir, video jocuri, sau alte dispozitive care pot afecta performanţa sistemului. 

- Asigurati-vă de absența unor astfel de dispozitive în scopul de a limita folosirea acestora și necesitatea de 

a evita bruiajul inutil al spectrului electromagnetic. 
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10. ÎNTREȚINERE 

 

10.1. Informaţii GENERALE privind întreţinerea 

 

Pentru a asigura o funcţionare şi utilizare corectă a sobei este suficient să respectaţi cele mai simple, dar frecvente 

operaţiuni de control şi curăţare generală. În acest capitol vor fi oferite toate informaţiile necesare pentru a putea efectua 

aceste operaţiuni în condiţii de maximă siguranţă. 

 

1 – Soba trebuie să fie oprită și răcită 

2 – Soba trebuie să fie deconectată de la rețeaua electrică. 

3 – Când se efectuează întreţinerea, nici o persoană nu trebuie să stea în apropierea cu exceptia persoanei responsabile 

cu intreținerea. 

4 – Înainte de a efectua orice operaţiune, trebuie să citiţi cu atenţi manualul. 

5 – Nu efectuaţi NICIODATĂ operaţiunile, dacă nu sunteţi siguri de corectitudinea lor. 

 

10.2 – Întreținere programată 

 

10.2.1. Întreținerea zilnică  

 

Curățarea cuvei: eliminați reziduurile care obturează găurile; 

Cum să acționăm: eliminați reziduurile formate în interiorul cuvei 

cu un aspirator.  

Curățarea schimbătorului: Eliminați resturile care se lipesc pe 

pereți. 

Sfaturi: Efectuați operația trăgând cu foță de manetă(fig.34). 

 

 

10.2.2. Întreţinerea la fiecare 2-3 ZILE 

 

Curăţarea geamului: Eliminaţi praful, care se depozitează pe geam. 

Cum acţionăm: Utilizaţi o bucată de material, care să nu lase scame sau alte urme. Se pot utiliza detergenţi (pentru 

cuptoare), care nu conţin substanţe abrazive. Geamul poate fi curăţat, chiar şi prin ştergerea acesteia cu un material 

umed de cenuşă. Verificati ca găurile de aer nu sunt infundate. 

Curățarea vasului de cenușă(fig. 19) : Eliminați cenușa care se adună în vas. 

Cum acționam: Extrageți complet vasul în așa fel încat să-l goliți complet. 
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10.2.3. Curățarea în fiecare săptămână 
 

Curățarea vasului (fig. 20) : Eliminați cenușa care se depozitează în interiorul vasului. 

Cum acționăm: deschideți cutia. Cu un aspirator, eliminați toate bucățelele acumulate având grijă în mod particular la 

priza de aer și la tubul care conține flacăra de aprindere. 

Adaugați apa în deumidificator(fig. 21) introduceți apa în deumidificatorul situat sub capac. 

Cum acționăm: Ridicați capacul recipientului cu peleți și adăugați apa. 

Sfaturi: Umpleți deudificatorul( dar nu complet) având grijă să nu curgă apa pe sobă. 

 

Curățirea elementelor vopsite sau în oțel: Pentru o mai bună conservare a produsului vă sfătuim să-l țineți mereu curat. 

Cum să acționăm: Utilizând un material umed și moale. 

Sfaturi: Nu folosiți NICIODATĂ substanțe abrazive. 

 

 10.2.4. Curățarea  la fiecare 6 luni (în funcție de utilizare) 
 

Curățarea sertarului cu peleți : eliminați resturile de peleți  

Cum acționăm: Folosind un aspirator eliminați resturile nearse adunate. 

 

Golirea de aer a instalației (calorifere) : Scoateți aerul care se poate forma în interiorul instalației. 

Cum acționăm: Fiecare calorifer e dotat de un tub de aerisire, deschideți acesta încet pentru a scoate aerul. Semnalul că 

aerul a fost eliminat total, este atunci când începe să iasa apă. Operația trebuie făcută cu calorifere reci. 

 

Golirea de aer a instalației (soba): scoateți aerul care se poate forma în interiorul instalației. 

Cum acționăm: deschideți ușa sobei din dreapta, rotiți încet supapa de aerisire pentru a scoate aerul(fig 15). Semnalul 

că aerul a fost scos în totalitate este atunci când începe să iasă apa. Operația trebuie făcută cu soba rece. 

Avertisment: În cazul în care este o cădere de presiune în instalație, reactivați-o cu robinetul care este în spatele sobei, 

până la valoarea de cca 0,8 bar la rece. 

 

Curăţare vas de fum: adresaţi-vă personalului calificat 
Curăţare coș de fum: adresaţi-vă personalului calificat 
 
 

11. DEMONTAREA 
Demontarea pentru reciclare 

Acest simbol, aplicat pe produs sau pe pachet, indică că produsul NU trebuie să fie considerat ca un deşeu 

domestic, ci trebuie dus într-un punct de recoltare potrivit pentru reciclarea aparatelor electrice şi electronice.  

Prin demontarea adecvată, contribuiți la evitarea consecinţelor negative asupra meniului, care ar putea deriva 

de la o demontare neadecvată a produsului. Pentru informaţii mai detaliate asupra reciclării acestui produs, 

contactaţi serviciul local de demontare deşeuri sau magazinul din care a fost achiziţionat produsul.  

 

Demontare pentru transfer 

Dacă șemineul termic trebuie să fie demontat pentru mutare în alt loc, procedaţi după cum urmează: 

- Înainte de începerea demontării este obligatoriu să se înlăture alimentarea electrică. 

- Demontarea trebuie facută de personal calificat sau direct de producător, acordând atenţie la separarea şi 

identificarea (marcarea) tuturor componentelor. 

- Organizarea perfectă în demontare garantează o remontare perfectă şi în siguranţă.  

- Toate materialele trebuie să fie așezate în loc uscat şi departe de agenţii atmosferici.  
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- Înainte de începerea noului montaj, controlaţi cu atenție ca materialele să nu fi suferit daune.  

12. INCONVENIENTE ȘI REMEDII 
 

INCONVENIENT CAUZA REMEDIUL 

   

Peleții nu ajung pe grătar 1) Rezervorul de PELEȚI este gol 
2) Verificati motorul 
3) Verificati placa electronică 
 

1) Umpleti rezervorul cu peleți 
2) Contactați asistența tehnică 
3) Contactați asistența tehnică 
 

 Arderea nu pornește 1) Aer de combustie însuficient din lipsa 
 de întreţinere 
2 ) Verificaţi încălzirea 
3 ) Peletele nu coboara în grătar 
4 ) Verificaţi caracteristicile peleţilor 
5 ) Asigurarea parametrilor tehnici 

1) Curăţaţi grătarul, în special, asiguraţi-vă că găurile nu 
sunt obstrucţionate 
2) Contactați asistența tehnică 
3) A se vedea inconvenientul A 
4) Schimbați  peleţii 
5) Contactați asistența tehnică 

 Focul se stinge 1) Peletii nu se încadrează în grătar 
2) Uşa nu este închisă 
3) Garnitura uşii este uzată 
4) Verificaţi caracteristicile peleţilor 
5) Aer de combustie insuficient 
  

1)  A se vedea inconvenientul A 
2) Închideţi uşa 
3) Înlocuiţi garniturile 
4) Modificarea peleţilor 
5) Curăţaţi grătarul, în special, și asiguraţi-vă că găurile nu 
sunt obstrucţionate 

Flacăra este mică, peleții se 

adună pe grătar 

1)  Aer de combustie insuficient 
 
2)  Verificaţi caracteristicile peleţilor 
3)  Uşa nu este închisă 

1) Curăţaţi grătarul, în special, și asiguraţi-vă că găurile nu 
sunt obstrucţionate. Curăţaţi grătarul de admisie. 
2) Înlocuiţi peleţii (a se vedea caietul de sarcini din manual) 
3) Închideţi uşa 

Sticla se murdăreşte 

excesiv 

1) Garnitura uşii este uzată. 
2) Pasajul de aer de spălare este obstrucţionat 
3) Aer de combustie insuficient 

1) Înlocuiţi garnitura 
2) Curăţaţi orificiile de aer pasaj 
3) Curăţaţi aerul de admisie 

Telecomanda nu functionează 1) Bateriile consumate 
2) Distanta de la soba prea mare 
3) Telecomanda defecta 

1) Înlocuiți bateriile 

2) Apropiati-vă de sobă (pana în 7 metri) 

3) Contactați asistența tehnică 

Tastele nu functionează  
Lipsa energiei electrice 

Controlați 
- Dacă problema este de linie 
- Cablu desfăcut 
- Înlocuire siguranței 
- Contactați asistența tehnică 

Blocaj funcționare pentru 

temperatura fum 
Temp fum max 

1) Sonda de fum deteriorată 
2) Peleți de calitate inferioară 
3) Placa electronică stricată 

1) Contactați asistența tehnică 
2) Înlocuiți peleții 
3) Contactați asistența tehnică 

Blocaj funcționare presiune 

fum 
presostat 

1) Extractorul de fum stricat 
2) Iețire fum stricată 
3) Presostat stricat 

1) Contactați asistența tehnică 
2) Curățați conducta  
3) Contactați asistența tehnică 

Blocaj funcționare 

temperatură apă 
Temp apa max 

1) Circulatorul nu functioneaza 
2) Circuitul hidraulic prezinta anomalii 
3) Sonda centralei stricata 
4) Intreruperea temporară a circulatorului 

1) Contactați asistența tehnică  
2) Contactați asistența tehnică  
3) Contactați asistența tehnică  
4) Deblocarea telecomenzii 

Blocaj funcționare 

temperatură apă 
T sicur apa  

1) Placa electronică stricată 
2) Termostat stricat 
3) Întrerupre temporară a circulatorului 

1) Contactați asistența tehnică  
2) Contactați asistența tehnică  
3) Deblocarea manuală a termostatului  

Blocaj funcționare presiune 

apă în centrală 
Pres, apa, Min 

Pierdere de presiune în instalație Încărcarea instalatiei prin robinetul de încărcare și 
controlarea presiunii cu manometru(0,8 bar) 

Blocaj funcționare presiune 

apă în centrala 
Pres, apa,max 

1) Presiune greșita 
2) Circulatorul stricat 
3) Presostat stricat 
4) Vas expansiune stricat 

1) Când soba este rece controlați presiunea(0,8 bar) 
2) Contactați asistența tehnică  
3) Contactați asistența tehnică  
4) Contactați asistența tehnică  

NOTĂ: Vopseaua prezentă iniţial pe pereţii din fontă şi oţel din camera de ardere are numai un rol protector împotriva oxidării pentru 

perioada de stocare în magazie şi în timpul expediţiei. După câteva aprinderi iniţiale, această vopsea tinde să se ardă şi să 
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decojească şi poate să fie îndepărtată cu uşurinţă, dacă este nevoie, lăsând pereţii perfect curaţi şi nefiind expuşi riscului de oxidare 

datorită efectului protector al gazelor. 
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- Anexă 

 

Exemplarul cumpărătorului se va păstra anexat de manualul de utilizare 

 

 

CERTIFICAT DE EFECTUARE A INSTALĂRII CORECTE ŞI VERIFICĂRII 

 

CLIENT:  …………………………………………. TELEFON: ………………………………………… 

STRADA: ………………………………………… COD POŞTAL: ……………………………….…… 

ORAŞUL: ………………………………………… JUDEŢ: ……………………………………………. 

  

Ştampila revânzătorului: Ştampila instalatorului: 

Nume: …………………………………………….. 

Prenume: …………………………………………. 

Adresă: ………………..…… Cod poştal: ……… 

Localitatea: …………………. Telefon: …………. 

  

Data de livrare: ………………………………….. Document de transport: …………………………. 

Aparat model: …………………………………… Serie: …………………….. An: …………………. 

  

Clientul declară, la sfârşitul instalării aparatului, că lucrările au fost executate după reguli şi în acord cu instrucţiunile 
din prezentul manual de utilizare. Declară, totodată, că a luat la cunoştinţă  modul de perfectă funcţionarea şi 
cunoaște indicaţiile necesare pentru a utiliza şi întreţinere în mod corect aparatul. 

  

Semnătura Clientului Semnătura Revânzătorului / Instalatorului 

……………………………………………………. ……………………………………………………… 

  

* Prezenta declaraţie nu se consideră valabilă, dacă nu este completată şi semnată corespunzător 
 

 

 

 



Traducere din limba italiană: 

 Şemineuri CLAM® 

 

Prezentul manual este proprietatea exclusivă a CLAM, orice reproducere, chiar şi parţială, este interzisă.    29 

Exemplarul, care se va trimite societăţii constructoare „CLAM”,  

împreună cu certificatul de garanţie 

 

 

CERTIFICAT DE EFECTUARE A INSTALĂRII CORECTE ŞI VERIFICĂRII 

 

CLIENT:  …………………………………………. TELEFON: ………………………………………… 

STRADA: ………………………………………… COD POŞTAL: ……………………………….…… 

ORAŞUL: ………………………………………… JUDEŢ: ……………………………………………. 

  

Ştampila revânzătorului: Ştampila instalatorului: 

Nume: …………………………………………….. 

Prenume: …………………………………………. 

Adresă: ………………..…… Cod poştal: ……… 

Localitatea: …………………. Telefon: …………. 

  

Data de livrare: ………………………………….. Document de transport: …………………………. 

Aparat model: …………………………………… Serie: …………………….. An: …………………. 

  

Clientul declară, la sfârşitul instalării aparatului, că lucrările au fost executate după reguli şi în acord cu instrucţiunile 
din prezentul manual de utilizare. Declară, totodată, că a luat la cunoştinţă  modul de perfectă funcţionarea şi 
cunoaște indicaţiile necesare pentru a utiliza şi întreţinere în mod corect aparatul. 

  

Semnătura Clientului Semnătura Revânzătorului / Instalatorului 

……………………………………………………. ……………………………………………………… 

  

* Prezenta declaraţie nu se consideră valabilă, dacă nu este completată şi semnată corespunzător 
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NIAGARA 
 

CLAM – Soc. coop. 

Zona industriale – Via A. Ranocchia, 11 

06055 Marsciano – Italia  

tel. 075 874001 – fax 075 8740031 

www.clam.it 

e-mail: clam@clam.it 
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