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Prezentare  

 

Stimate client, mulţumindu-vă pentru preferinţa acordată alegând un şemineu de-al nostru, vă invităm 

să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a vă apuca de instalarea acestuia. În acesta sunt cuprinse 

toate informaţiile necesare pentru o instalare corectă, punere în funcţiune, modalitate de folosire, 

curăţare, întreţinere, etc. 

 

La manual se ataşează de asemenea garanţia şi două fişe referitoare la: 

 

INSTALAREA CORECTĂ 

OMOLOGARE  

 

Aceste fişe trebuie să fie completate şi semnate după instalare şi omologare, o fişă trebuie să rămână 

parte integrantă din prezentul manual, cealaltă trebuie să fie trimisă Firmei constructoare, împreună cu 

garanţia.  

Păstraţi cu grijă prezentul manual în loc adecvat, nu lăsaţi la o parte acest manual fără să-l fi citit  

înainte, indiferent de experienţele anterioare. Câteva minute dedicate citirii va economisi succesiv timp 

şi oboseală.  

 

Ataşaţi aici plăcuţa şeminului dvs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1- index  

 

PREZENTARE        Pag. 1  

1  Index         Pag. 1 

2  Ghid pentru manual       Pag. 2 

3  Date de marcare       Pag. 2 

4  Date tehnice        Pag. 3 

5  Componente principale      Pag. 4 

6  Manipulare, stocare şi montare     Pag. 5 

7  Siguranţe        Pag. 5 

8  Instrucţiuni de folosire      Pag. 6-14 

9  Întreţinere        Pag. 15 

10  Demontare        Pag. 16 

11  Inconvenienţe şi remedii      Pag. 16 

 ANEXĂ        Pag. 17 

 

Prezentul manual este de proprietatea exclusivă a CLAM, orice reproducere, chiar şi parţială, este interzisă.  1 
 
 



-2- Ghid pentru manual 

 

- Acest manual a fost redactat de constructor şi formează parte integrantă din echipamentul aparatului. 

- Informaţiile conţinute sunt adresate personalului necalificat (neexpert) şi personalului calificat. 

- Acest manual defineşte scopul pentru care a fost construit şemineul şi conţine toate informaţiile 

neceasare pentru a garanta o instalare cu o folosire sigură şi corectă. 

- Ulterioare 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 şemineul 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) şi succesive amendamente  

- Directiva 73/23 CEE (Directiva Tensiune Joasă) şi succesive amendamente 

 

- Analizarea precisă a riscurilor efectuată de CLAM – soc. coop., a permis eliminarea unei părţi mari de 

riscuri, se recomandă oricum să se respecte cu atenţie instrucţiunile raportate în prezentul document, 

înainte de a îndeplini orice operaţie. 

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

şemineului.  

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

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 lucuru se pedepseşte cu imediata decădere a dreptului de garanţie.  

- Schemele şi desenele sunt furnizate cu scop exemplificativ; constructorul, în urmărirea unei politici 

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

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

să fie cerută o copie la constructor, indicând extremităţile semineului (preţul va fi stabilit de 

constructor). 

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

- Înainte de a efectua orice tip de intervenţie, deconectaţi şemineul de la reţeaua electrică. 

 

 

-3- Date de marcare 

 

Asupra şemineului, înainte de a fi ambalat, sunt puse o serie de plăcuţe care identifică, prin numărul de 

serie şi model, fiecare exemplar produs. 

Plăcuţele sunt de trei tipuri: 

Numărul 1 raportează numărul de serie şi modelul şi este prezent şi pe învelişul exterior al 

ambalajului; 

Numărul 2 raportează numărul de serie şi modelul, este prezent în interiorul desenelor care se lipesc pe 

geamuri şi trebuie să fie înlăturată şi poziţionată în spaţiul adecvat la pagina 1 din prezentul manual;  

Numărul 3 este poziţionat în partea superioară a şemineului şi este consutlabil şi după isntalare, 

raportează  toate indicaţiile şi caracteristicile tehnice utile pentru instalator şi întreţinător. 

 



Pentru a ajugne la plăcuţă extrageţi şemineul (stins şi rece) din locul lui prin intermediul ghidajelor de 

curgere. 

 

Plăcuţa (1) 

 
       Plăcuţa (3) 
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-4- Date tehnice 

 
 



 
 

 

Valori relevate după norma EN14785:2006 (Aparate pentru încălzire domestică alimentate pe peleţi de 

lemn. Cerinţe şi metode de probă).  

 

PRATICO SIVLER Max Min 

Putere termochimică 8 kw 3 kw 

Putere termică nominală 6,4 kw 3,1 kw 

Randament global 80% 

Tip de combustibil Pelet ø=6-8 mm 

L=5-30 mm 

Consum peleţi 1,6 kg/h* 0,8 kg/h* 

Temperatură fum 230ºC 160ºC 

Putere fum 8,1 g/s 7,6 g/s 

Conţinut CO la 13% din O2 0,035% 0,057% 

Tiraj 10-12 Pa 

Capacitate rezervor peleţi 11 kg 

Autonomie 7 h* 3 h* 

Volum de încălzire Până la 180 m
3
 ** 

Priză de aer 50 mm 

Ieşire fum 80 mm 

Putere electrică la aprindere 400 W 

Putere electrică la regim 130 W 

Tensiune/Frecvenţă alimentare 230 V/ 50 Hz 

Greutate  120 kg 
* Consumul şi autonomia pot varia în funcţie de tipul şi dimensiunile peletului utilizat. 

** Considerând o cantitate energetică necesară de 35 W pe m
3
. 

 

 

 



 
 

 
 

Valori relevate după norma EN14785:2006 (Aparate pentru încălzire domestică alimentate pe peleţi de 

lemn. Cerinţe şi metode de probă).  

 

PRATICO 490 Max Min 

Putere termochimică 8 kw 3 kw 

Putere termică nominală 6,4 kw 3,1 kw 

Randament global 80% 

Tip de combustibil Pelet ø=6-8 mm 

L=5-30 mm 

Consum peleţi 1,6 kg/h* 0,8 kg/h* 

Temperatură fum 230ºC 160ºC 

Putere fum 8,52 g/s 7,87 g/s 

Conţinut CO la 13% din O2 0,032% 0,047% 

Tiraj 10-12 Pa 

Capacitate rezervor peleţi 8 kg 

Autonomie 5 h* 10 h* 

Volum de încălzire Până la 180 m
3
 ** 

Priză de aer 50 mm 

Ieşire fum 80 mm 



Putere electrică la aprindere 400 W 

Putere electrică la regim 130 W 

Tensiune/Frecvenţă alimentare 230 V/ 50 Hz 

Greutate  120 kg 
* Consumul şi autonomia pot varia în funcţie de tipul şi dimensiunile peletului utilizat. 

** Considerând o cantitate energetică necesară de 35 W pe m
3
. 
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-5- Componente principale  

 

Din acest punct vom numi fiecare componentă după propriul nume, iar schema de mai jos ne va ajuta 

în citirea acestui manual.  

A) Bază cu ghidaje 

B) Rezervor pelet 

C) Cutie încărcare  pelet (mod. SILVER) 

D) Uşă 

E) Vas cu jeratic 

F) Panou de control 

G) Radiocomandă 

H) Mâner uşă  (mod. SILVER) 

I) Cablu electric 

L) Margine de treaptă superioară (mod. 490) 

M) Tub ieşire fum 

N) Tub intrare aer 

O) Filtru intrare aer primar (mod. 490) 

P) Mâner uşă  (mod. 490) 

Q) Fundament cu înălţime reglabilă – Opţional (cod. PK1014) 

R) Kit suport încărcare pelet - Opţional (cod. PK1019) 

S) Kit oblon închidere încărcare pelet - Opţional (cod. PK1020) 

T) Tub ø 200 mm (nefurnizat) 
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-6-  Manipulare, stocare şi montare  

 

În acest capitol vor fi date instrucţiunile necesare pentru îndeplinirea corectă a operaţiunilor de 

încărcare – descărcare, manipulare şi instalare a şemineului termic. Se aminteşte că ambalajul poate 

suferi acţiuni ale agenţilor atmosferici (ploaie, zăpadă), fapt pentru care este necesară punerea 

plăcuţelor în locuri uscate şi ferite (fig. 1).  

 
 

Se recomandă să se efectueze operaţiile de manipulare ale aparatului de cine foloseşte în mod obişnuit 

mijloace de ridicare cu respectarea deplină a normativelor în vigoare referitoare la siguranţă. Cel care 

manevrează mijloacele de ridicare trebuie să stea la o distanţă potrivită de partea ridicată şi să garanteze 



absenţa persoanelor sau lucrurilor expuse unei eventuale căderi a aparatului. Produsul este dotat cu 

palete potriviţe pentru ridicare. Executaţi operaţia de descărcare cu un mijloc de ridicare potrivit care să 

aibă tonajul adecvat pentru greutatea aparatului ambalat (fig. 2). 

 

Orientarea produsului ambalat trebuie să fie menţinută conform indicaţiilor furnizate de pictogramele şi 

de menţiunile prezente în învelişul exterior al ambalajului (fig. 3). Mişcările trebuie să fie lente şi 

continue pentru a evita rupturi ale lanţurilor, etc.  

 

 
 

CLAM NU ESTE RESPOSNABILĂ CIVIL SAU PENAL PENTRU DAUNELE CAUZATE LA 

LUCRURI ŞI7SAU PERSOANE DERIVATE DE LA O MONTARE GREŞITĂ. 

 

-7- Siguranţe 

 

Pentru a evita daune la şemineu şi pericole pentru cel care îl foloseşte, este bine să se respecte 

următoarele directive: 

- Lăsaţi să opereze, pentru manipulare şi reglare, numai personalul autorizat şi instruit. 

- Nu încercaţi NICIODATĂ să reparaţi şemineul singuri, aceste acţiuni ar putea să cauzeze daune 

grave. 

- În timpul lucrărilor de întreţinere normală respectaţi indicaţiile raportate în capitolul Întreţinere.  

-Toate schimbările, sau reconstrucţiile şemineului care ar putea prejudicia siguranţa, cum ar fi 

modificări la control (CENTRALĂ ELECTRONICĂ), trebuie să fie executate NUMAI de personal 

autorizat CLAM. 

 

Pentru construcţie, şemineul este apt să funcţioneze, să fie reglat şi să fie întreţinut fără ca aceste 

operaţiuni, dacă sunt efectuate în condiţiile prevăzute de constructor, să expună la riscuri persoanele. 

 

7.1. Dispozitive de siguranţă 

Şemineul PRATICO este rezultatul unei lungi proiectări şi numeroase teste care au permis lui CLAM 

să introducă pe piaţă un produs foarte sigur, atât pentru operator cât şi pentru mediu. 

Relatăm în continuare unele din sistemele de siguranţă introduse pentru a face mai sigură şi plăcută 

folosirea acestui aparat. 



 

- Uşă: Geamul-ceramic folosit la uşă poate să garanteze o rezistenţă la căldură până la 800ºC. Uşa este 

prevăzută cu două garnituri (ce se pot schimba) din fibră de geam, care garantează o închidere 

hermetică a camerei de combustie.  

 

ATENŢIE: În timpul funcţionării, GEAMUL uşii ajunge la temperaturi ridicate, contactul (fără 

dispozitive de siguranţă individuale) poate provoca arsuri grave. Vă sfătuim să îi avertizaţi pe TOŢI, în 

special COPIII. 

 

- Mâner portabil: Evită deschiderea nedorită a uşii în timpul fazei de funcţionare. 

 

- Radiocomanda: Prin intermediul radiocomenzii cu display este posibilă ţinerea sub control a stării de 

funcţionare a şemineului. Dacă se întrerupe, pe display se vizualizează simbolul de alarmă specific. 

 

- Sondă temperatură fum: Relevă temperatura fumului şi comunică centralei. 

 

- Debimetru: Măsoară capacitatea aerului comburant în intrare (mod. Pratico 490). 

 

- Sondă flacără: Sonda de temperatură a camerei de combustie (mod. Pratico 490). 

 

- Presostat: Când nu este un tiraj suficient (extractor fum care nu funcţionează bine sau horn blocat), 

acest dispozitiv înrerupe automatic alimentarea peletului. Ulterior, şemineul se va stinge şi se va răci. 

 

- Termostat de siguranţă: Când temperatura pereţilor rezervorului de pelet devine prea mare, acest 

dispozitiv înrerupe automatic alimentarea peletului şi şemineul se stinge ulterior. Ulterior, şemineul se 

va stinge şi se va răci. 

 

- Refinisări: Toate componentele, care sunt de decor estetic sau structural, au fost proiectate şi trasate 

în aşa fel încât să se evite să fie surse de pericol (tăieri sau abraziuni) pentru cine foloseşte şemineul.  
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-8- Instrucţiuni de folosire  

 

În acest capitol vor fi date instrucţiunile referitoare la corecta utilizare a şemineului. 

Pentru a garanta o bună performanţă a şemineului cu respectarea deplină a siguranţelor, este bine să se 

urmărească unele sfaturi CLAM.  

Funcţionarea şemineului este extrem de simplă, vă sfătuim oricum să consultaţi manualul înainte de a 

îndeplini orice operaţie pe care nu o cunoaşteţi.  

Gestionarea şi modificarea parametrilor trebuie să fie încredinţată ABSOLUT persoanelor adulte. 

 

8.1 Punere în funcţiune 

 

Înainte de a pune în funcţiune şemineul este necesar să se controleze că: 

- este pelet în interiorul coşului de încărcare. 

- peletul este suficient pentru perioada de funcţionare a şemineului. 

- eventualul pelet nears din vasul  de jaratec ca urmare a neaprinderilor repetate, trebuie să fie înlăturat 

înainte de aprindere. 

- cutia de cenuşă este curată (vezi curăţare cutie colectare cenuşă, cap. întreţinere) 



- uşa din faţă este perfect închisă înainte şi în timpul funcţionării. 

- nu sunt părţi sau elemente ale şemineului deteriorate, care pot să-l facă periculos în timpul 

funcţionării normale. 

- şemineul este alimentat electric. 

 

AVERTISMENT: Şemineul NU trebuie să fie folosit ca incinerator, el se foloseşte numai cu 

combustibilul recomandat (pelet).  

ATENŢIE: Suspendaţi folosirea şemineului în caz de defecţiune sau proastă funcţionare. 

 

Încărcarea PRATICO SILVER (fig. 4): 

- deschideţi masca superioară cu mânerul potrivit. 

- introduceţi manual cutia de încărcare pe topoganul coşului de pelet.  

- vărsaţi peletul în cutia de încărcare până la ajungerea nivelului dorit. 

- respectaţi MEREU limita maximă de încărcare. 

 

Încărcarea PRATICO 490: 

Încărcarea lui PRATICO 490 se poate face în două feluri diferite: 

Încărcare standard (fig. 5) 

NOTĂ: PRATICO trebuie să fie stins („STINS” pe radiocomandă). 

- Deblocaţi Pratico din bază rotind cele două cârliguri inferioare cu mânerula decvat. 

- Extrageţi PRATICO manual trăgându-l către voi. 

- Vărsaţi peletul pe cutia de încărcare până la ajungerea nivelului dorit. 

- respectaţi ÎNTOTDEAUNA limita maximă de încărcare. 

 

  
 

Încărcare cu Kit de încărcare opţional (fig.6) 

- deschideţi oblonul de încărcare situat pe învelişul capacului. 

- Vărsaţi peletul în interiorul oblonului de încărcare. 

 

Unele INDICAŢII despre cum se tratează PELETUL: 

- Păstraţi-l în loc uscat. 

- Cumpăraţi numai pelet de calitate, cu dimensiuni ø 6-8 mm L = 5-30 mm. 



- Nu ţineţi peletul ÎNTOTDEAUNA la  îndemâna COPIILOR. 

- Peletul încărcat în exces se poate introduce în interiorul învelişului şemineului şi să intre în contact cu 

elementele calde, care ar putea să-l incendieze. Lăsaţi mereu curat planul superior al şemineului. 
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-8- Instrucţiuni de folosire  

 

8.2. Interfaţă 

A) Panoul de control (permite realizarea operaţiilor principale). 

 Taste MODIFICARE PUTERI (1-2) 

- Bec 1 aprins: Puterea 1 

- Bec 2 aprins: Puterea 3 

- Bec 1 şi 2 aprins: Puterea 5 

 

MODIFICARE PUTERE: cu tastele săgeată 1 şi 2 este posibilă modificarea tipului de putere a 

şemineului. Atenţie: şemineul este prevăzut  cu 5 puteri de funcţionare disponibile la alegere, dar de la 

panoul de control este posibilă selectarea şi aşadar alegerea NUMAI a puterilor 1-3-5 (vizibile cu 

becurile indicate mai jos). 

 

 
 

POTENZA = PUTERE 

 



 
 

 Tasta ON/OFF (3) 

- Bec verde aprins: sistem în FUNCŢIUNE sau BLOCARE 

- Bec verde stins: sistemul nu este în FUNCŢIUNE (OPRIT)  

APRINDEREA şemineului: la şemineul stins (Bec verde stins) apăsaţi timp de 3 secunde tasta 

ON/OFF pentru a prinde. 

SINGEREA şemineului: la şemineul aprins (Bec verde aprins) apăsaţi timp de 3 secunde tasta 

ON/OFF pentru a stinge. 

 

 Bec PRIMIRE (4) – bec ce semnalează starea de comunicare dintre panou şi radiocomandă. 

 Bec ALARMĂ (5) -  bec aprindere: eroare generică. 

 

B) Radiocomandă (permite monitorizarea stării de funcţionare în timp real). Distanţa maximă operativă 

7 metri.  

 Taste pentru NAVIGARE (1-2) 

Funcţii ce permit navigarea şi introducerea parametrilor în interiorul meniului la dispoziţie. 

 Tasta ON/OFF (3) 

Funcţie Aprindere, Stingere apăsând tasta timp de 3 secunde. 

 Tasta SETTEMP. AMBIENTE (4) 

Funcţie pentru a seta temperatura de mediu dorită. 

 Tasta SET POTENZE (5) 

- Pratico SILVER: Funcţie pentru a seta puterea de funcţionare a şemineului de la 1 la 5. 

- Pratico 490: Funcţie pentru a seta puterea de funcţionare a şemineului de la 1 la 5 sau în automatic 

„Auto”. 

 Tasta ON-OFF CRONO (6) 

Funcţie Aprindere, Stingere a cronotermostatului 

 

 Tasta MENU-CONFERMA (7) 

Funcţie de explorare a meniurilor disponibile şi tastelor pentru confirmarea setărilor. 



 

 
 

DISPLAY 

 

 
 

Legendă PRATICO SILVER: 

- Putere de funcţionare setată de utiliztator  

- Icoană cronotermostat activ 

- Ora 

- Temeperatura din mediu relevată de radiocomandă 

 

Legendă PRATICO 490: 

- Ora 

- Temeperatura din mediu relevată de radiocomandă 

- Putere de funcţionare setată de utiliztator 

- Starea de funcţionare a şemineului  
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-8- Instrucţiuni de folosire  

 

8.3. Menu UTILIZATOR (Mod. SILVER) 

În continuare sunt raportate toate elementele care alcătuiesc MENU UTILIZATOR (unele din acestea 

sunt rezervate personalui TEHNIC CLAM). 

1- SET OROLOGIO (SETARE CEAS) -  menu ce permite setarea ZILEI (de la 1 la 7) şi ORA-

MINUTELE curente. 

2- SET CRONO (SETARE CRONOMETRU) – menu de programare CRONOTERMOSTAT : 2 

aprinderi şi 2 stingeri. 

3- LINGUA (LIMBA) – menu setare LIMBA radiocomenzii: 

4- VEDI VERIFICARE (VEZI VERIFICARE) – menu vizualizare DATE TEHNICE de programare. 

5-STATO STUFA (STARE SOBĂ) - menu vizualizare: temperatură fum. Acţionare coclee pentru 

testul de funcţionare sau 1 aprindere. 

6- BANCA DATE (BANCĂ DATE) – Acces permis NUMAI TEHNICIENILOR 

7- ORE LAVORO (ORE LUCRU) - menu vizualizare TIMER durată şemineu. 

8- AZZERA ORE (ADUCERE LA ZERO ORE) - Acces permis NUMAI TEHNICIENILOR 

9- VERIFICARE FABRICĂ: Acces permis NUMAI TEHNICIENILOR 

 Cum se INTRĂ în interiorul MENU-UTILIZATOR. 

 

Apăsând tasta (7) se ajunge la primul ecran al meniului. 

Prin tastele (1) şi (2) se pot alege rubricile care conţin meniul (elemente de la 1 la 9), odată aleasă 

rubrica dorită apăsaţi tasta pentru confirmare. 

 

8.3.1. Menu UTILIZATOR „SET CRONO” (mod. SILVER) 

 Cum se ACTIVEAZĂ/DEZACTIVEAZĂ meniul – SET CRONO 

Funcţia CRONO permite manevrarea aprinderii şi stingerii automate a şemineului în 2 garnituri 

orare ce pot fi setate în cele 7 zile (de LUNI până DUMINICĂ). 

Pentru a activa sau dezactiva funcţia CRONO ajunge să apăsaţi tasta 6 pe radiocomandă. 

Funcţia crono ACTIVATĂ este confirmată de bec de semnalizare aprins pe display-ul 

radiocomenzii. 

Când se programează funcţia CRONO este posibilă introducerea valorii puterii de funcţionare a 

şemineului (de la 1 la 5) care se doreşte la momentul aprinderii în garnitura prestabilită. 

 Cum se SETEAZĂ meniul – SET CRONO: 

- Selectaţi rubrica din menu „SET CRONO” cu tastele (1)şi (2) şi apăsaţi tasta (7) pentru 

confirmare. 

Display-ul vizualizează parametrul ut05: Reglare orară de pornire 1 aprindere 

- Modificare ora şi minutele dorite cu tastele (1)şi (2) 

Programul variază la distanţă de 10 minute  

- Confirmaţi apăsaând tasta  

Display-ul vizualizează parametrul succesiv ut06: Reglare orară de stingere 1 aprindere 

- Modificare ora şi minutele dorite cu tastele (1)şi (2) 

Confirmaţi apăsaând tasta (7) 

Se trece aşadar la parametrul ut07: Alegerea zilelor din săptămână în care se vrea să se activeze 1 

aprindere. 

- Apăsând tasta (1) decideţi dacă ACTIVAŢI (on) sau DEZACTIVAŢI (off) cronotermostatul 

pentru ziua din săptămână indicată în dreapta. 

(ex. 1 indică prima zi din săptămână: LUNI) 

- Apăsaţi tasta (2) pentru a trece la ziua următoare. 



- Programaţi toate zilele din săptămână şi confirmaţi apăsând tasta (7). 

 

      
Legendă: Giorni = Zile; Accesso = Acces  
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Dislpay-ul vizualizează parametrul pr36: reglare putere în faza 1 de aprindere  

- Cu tastele (1) şi (2) selectaţi puterea dorită (de la 1 la 5) şi apăsaţi tasta (7) pentru confirmare.  

În acest punct, programarea primei aprinderi este încheiată iar display-ul trece automat la programarea 

celei de a doua aprinderi cu parametrul ut09: reglare program de pornire a-2-a aprindere. 

- Procedând conform celor mai sus descrise, se vor modifica următorii parametri: 

ut09:  Reglare program de pornire a-2-a aprindere. 

ut10: Reglare program de stingere a-2-a aprindere 

ut11: Alegerea zilelor din săptămână în care se vrea să se activeze a-2-a aprindere. 

pr40: Reglarea puterii în faza cele de a-2-a aprindere 

 

                    
Potenza = putere 

 

 Procedură pentru MODIFICAREA codului radiocomenzii 

1- Apăsaţi deodată cele două săgeţi ale radiocomenzii (tasta 1 şi 2) 

2- Pe display va apărea scrisul „SCEGLI UNITA0” (ALEGE UNITATEA 0) (valoarea setată de 

default) 

3- Selectaţi cu tastele 1 sau 2 o altă unitate (1, 2 sau 3); de exemplu: „SCEGLI UNITA 1” 

(ALEGE UNITATEA 1) 

4- Decuplaţi electric şemineul pentru circa 2-3 secunde. 

5- Reconectaţi eletric şemineul şi apăsaţi tasta 3 (ON/OFF) 

6- Pe display va apărea scrisul „UNITA CARICA 1” (UNITATE ÎNCĂRCARE 1) 

 



NOTĂ: dacă mai există un alt şemineu PRATICO în aproprieri, este fundamental ca în timpul 

procedurii indicate mai sus, acesta să fie decuplat electric. 

NB: În momentul în care radiocomanda nu mai este alimentată electric (baterie descărcată sau scoasă), 

când este restabilită funcţionarea sa, trebuie să se repete procedura descrisă mai sus.  

 

7.3.2. Mesajele radiocomenzii (mod. SILVER) 

MESAJE DE STARE:  

1. APRINDERE: Lumânărică de aprindere începe să se încălzească şi porneşte extractorul de fum. 

2. ÎNCĂRCARE PELET: Coclea începe să încarce peleţii în vasul de jăratec.  

3. FLACĂRA PREZENTĂ: Combustibilul este aprins şi flacăra se stabilizează. 

4. LUCRU: Şemineul funcţionează la regim (funcţionare la puterea setată de utilizator). 

5. LUCRU MODULĂ: Şemineul funcţionează în modulaţie. (funcţioanre la puterea minimă la 

dobândirea temperaturii de mediu setată). 

6. CURĂŢARE FINALĂ: Înainte de stingere, şemineul arde peletul prezent în vasul de jăratec şi 

extrage fumul restant. 

7. OFF: Şemineul este stins. 

8. LIPSĂ CÂMP: Radiocomanda este prea departe de şemineu pentru a-i putea trimite semnalul sau 

şemineul nu este conectat electric. 

 

MESAJE DE EROARE: 
1. ALARMĂ FĂRĂ COMBUSTIE: Semnalare ce apare pe display-ul radiocomenzii când nu se 

verifică  pornirea combustiei şi o stingere anormală a şemineului. 

2. CURĂŢARE FUM: Semnalare ce apare pe display-ul radiocomenzii timp de 10” imediat după o 

întrerupere a alimentării electrice. 

3. ALARMĂ SONDĂ FUM: Semnalare ce apare pe display-ul radiocomenzii când sonda de fum este 

decuplată de fişa electrică. 

4.  ALARMĂ BLACK OUT: Semnalare ce apare pe display-ul radiocomenzii după o întrerupere a 

alimentării electrice. 

5. FUM HOT: Semnalare ce apare când este depăşită limita temperaturăă fumului prefixată. Şemineul 

ajunge la puterea minimă de funcţionare. 

6. ALARMĂ FUM HOT: Semnalare ce apare pe display-ul radiocomenzii când se constată o 

supratemperatură a fumului.  

 

NOTĂ: Pentru a debloca alarmele este suficient să se ţină apăsat timp de 1-2 secunde tasta ON/OFF în 

aşa fel încât să se readucă şemineul în starea de OFF. 

 

8.3.3. Comportament în caz de absenţă temporară de curent electric (mod. SILVER) 

Se pot prezenta două situaţii diferite: 

1) Întrerupere scurtă a alimentării electrice cu coborârea temperaturii fumului mai mic de 10ºC: 

şemineul, după o fază de curăţare a descărcării fumului semnalată pe display-ul radiocomenzii cu 

menţiunea „CURĂŢARE FUM” şi durata de 10”, se întoarce la regim (LUCRU). 

2) Întrerupere prelungită a alimentării electrice cu coborârea temperaturii fumului mai mare de 10ºC: 

şemineul, după o fază de curăţare a descărcării fumului semnalată de menţiunea „CURĂŢARE FUM” 

şi durata de 10”, se semnalează prin alarmă indicând pe display-ul radiocomenzii menţiunea 

„ALARMĂ BLACK OUT”. (pentru a reaprinde şemineul, verificaţi mai întâi în mod vizibil că există 

condiţiile normale de siguranţă: cantitate corectă de pelet în vasul de jăratec).  
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8.4. Menu UTILIZATOR (mod. 490). 

În continuare sunt raportate toate rubricile care alcătuiesc MENU UTILIZATOR (unele din acestea 

sunt rezervate personalului TEHNICIAN CLAM).  

1- REGULĂ VENTILATOR: Menu NEACTIV. 

2- SETARE CEAS: menu ce permite setarea ZILEI (de la 1 la 7) şi ORA-MINUTELE curente. 

3- SETARE CRONOMETRU – menu de programare CRONOTERMOSTAT : 4 aprinderi şi 4 

stingeri. 

4- ALEGERE LIMBĂ – menu setare LIMBA radiocomenzii. 

5- MOD STAND-BY: menu ce permnite activarea sau dezactivarea funcţiei STAND-BY. 

6- MOD SONERIE: Menu ce permite activarea sau dezactivarea AVIZATORULUI ACUSTIC al 

centralei electrice.  

7- TARA MT ÎNĂLŢIME: menu setare ALTITUDINE a locului de instalare a şemineului. 

8- ÎNCĂRCARE INIŢIALĂ: menu ce permite efectuarea încărcării iniţiale  a şemineului. 

9- STARE SOBĂ - menu vizualizare a datelor tehnice referitoare la STAREA DE FUNCŢIONARE a 

sobei. 

10- VERIRICĂRI TEHNICIAN: Menu ce permite modificarea parametrilor tehnici ce reglementează 

şemineul (NUMAI pentru TEHNICIENII ABILITAŢI) 

 

Cum se INTRĂ în interiorul MENU-UTILIZATOR. 

 

Apăsând tasta (7) se ajunge la primul ecran al meniului. 

Prin tastele (1) şi (2) se pot alege rubricile care conţin meniul (elemente de la 1 la 9), odată aleasă 

rubrica dorită apăsaţi tasta pentru confirmare. 

 

8.4.1. Menu UTILIZATOR „SETARE CEAS” (mod. 490) 

Menu alcătuit din 6 pagini, care pot fi selectate folosind tastele (7) (în faţă) şi (6) (înapoi), în care se pot 

seta, folosind tastele (2) pentru a creşte (1) pentru a scădea, ziua de săptămână, ora şi minutele curente, 

ziua din lună, luna şi anul curente. 

 

 
 

orologio= ceas 

giorno= ziua 

mese=luna 

anno=anul 

 

NOTĂ: Setarea corectă a orei şi datei curente este indispensabilă pentru a putea folosi apoi funcţia 

„CRONO” care aprinde şi stinge automat şemineul şi programele programate.  

 

8.4.2. Menu UTILIZATOR „SET CRONO” (mod. 490) 

Menu ce permite programarea până la 4 aprinderi şi 4 stingeri automate pe zi şi activarea sau 

dezactivarea lor pentru fiecare din zilele săptămânii.  



Meniul este alcătuit din 37 de pagini, ce pot fi selectate folosind tastele (7) (în faţă) şi (6) (înapoi), şi în 

interiorul diverselor pagini setările pot fi modificate folosind tastele (2) pentru a creşte (1) pentru a 

scădea. 

 

Din prima pagină a meniului se poate activa (on) sau dezactiva (off) funcţia CRONO. 

(SĂPTĂMÂNAL) 

 

Din a doua pagina a meniului se poate seta programul primei aprinderi (START PROG - 1). 

NOTĂ: Reglările programelor se modifică la intervale de 10”. 

 

Din a treia pagină a meniului se poate seta programul primei stingeri (STOP PROG - 1). 

 

       
 

 

Prezentul manual este de proprietatea exclusivă a CLAM, orice reproducere, chiar şi parţială, este interzisă.  10 

 

-8- Instrucţiuni de folosire 

 

Din a patra pagină a meniului  pot fi activate (on) sau dezactivate (off), pentru ziua e LUNI, programele 

de aprindere şi stingere (PROG - 1) anterior setate. 

 

Din cele 6 pagini succesive ale meniului pot fi activate (on) sau dezactivate (off),  programele de 

aprindere şi stingere (PROG - 1) pentru fiecare din restul de zile ale săptămâni; 

Marţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă şi Duminică. 

 

De la a unsprezecea pagină a meniului se poate seta programul celei de a doua aprinderi (START 

PROG-2), de la cea succesivă programul cele de a doua stingeri (STOP PROG-2) şi de la succesivele 

se pot activa (on) sau dezactiva (off), programele menţionate mai sus pentru fiecare din zilele 

săptămâni: Luni, Mari .... Duminică  

 

De la paginile succesive, prin aceleaşi modalităţi descrise anterior, este posibilă setarea unui al treilea 

program de aprindere (START PROG-3), un al treilea program de stingere (STOP PROG-3) , un al 

patrulea program de aprindere (START PROG-4), un al patrulea program de stingere (STOP PROG-4), 

şi se pot activa (on) sau dezactiva (off) şi aceste programe pentru fiecare din zilele săptămâni: Luni, 

Mari .... Duminică. 

 

După efectuarea programării, care se menţine în memoria centralei electronice a şemineului, pentru a 

face activă întradevăr funcţia „CRONO” este indispensabilă activarea acesteia, prin intermediul primei 

pagini din meniul crono, sau mai simplu, de la ecranul principal apăsând tasta (6); orice apăsare 

succesivă a tastei (6) activează sau dezactivează funcţia CRONO.  

Activarea funcţiei „CRONO” este indicată de bec de semnalizare relativă pe display-ul radiocomenzii. 

 



      
 

8.4.3. Menu UTILIZATOR „ALEGE LIMBA” (mod. 490) 

Menu ce permite, folosind tastele (2) şi (1) alegerea LIMBII în care sunt vizualizate mesajele 

radiocomenzii.  

Se poate alege dintre ITALIANĂ, ENGLEZĂ, GERMANĂ ŞI FRANCEZĂ.  

 

 
 

8.4.4. Menu UTILIZATOR „MOD STAND-BY” (mod. 490) 

Menu ce permite, folosind tastele (2) şi (1) activarea (on) sau dezactivarea (off) a funcţiei STAND-BY. 

Când este activată funcţia STAND-BY şemineul se stinge automat. Când temperatura mediului 

depăşeşte  2º C faţă de cea setată (cu o întârziere de 15’); şemineul se punea în starea AŞTEPTARE 

RĂCIRE la sfârşitul cărei se stinge dar este gata să se reaprindă. Succesiv, când temperatura mediului 

scade cu 4º C faţă de cea setată, şemineul se reaprinde automat executând faza de APRINDERE şi toate 

următoarele până la ajungerea stării normale de funcţionare LUCRU.  

 

 
 

8.4.5. Menu UTILIZATOR „MOD CICALINO” (mod. 490) 

Menu ce permite, folosind tastele (2) şi (1) activarea (on) sau dezactivarea (off) AVIZATORUL 

ACUSTIC al centralei electronice a şemineului.când avizatorul acustic este activ emite un semnal scurt 

la fiecare apăsare a butoanelor radiocomenzii. La verificarea unei alarme, aceste este semnalat (în afară 

de mesajul relativ pe display-ul radiocomenzii) de un semnal acustic intermitent care poate fi oricum 

tacit apăsaând tasta (3). 

 

 
 



8.4.6. Menu UTILIZATOR „TARA MT ÎNĂLŢIME” (mod. 490) 

Menu ce permite, folosind tastele (2) şi (1) setarea ALTITUDINII locului de instalare a şemineului cu 

intervale de 100m. 

NOTĂ: Setarea corectă a altitudinii trebuie să fie efectuată înainte de a aprinde pentru prima dată 

şemineul şi este indispensabilă pentru funcţionarea corectă a sistemului automat Control System care 

permite optimizarea funcţionării sale în relaţie cu tipul de instalare.  

 

 
 

8.4.7. Menu UTILIZATOR „ÎNCĂRCARE INIŢIALĂ” (mod. 490) 

Menu pentru efectuarea ÎNCĂRCĂRII INIŢIALE a coclea care transportă peletul în interiroul camerei 

de combustie. Apăsaând tasta (1) coclea porneşte iar pe display-ul  radiocomenzii se vizualizează un 

cont invers ce durează 90” după care coclea se opreşte. Este oricum posibilă întreruperea încărcării 

iniţiale apăsaând tasta (3) în momentul în care primele bucăţi de pelet cad în interiorul vasului de 

jăratec al şemineului. 

NOTĂ: Încărcarea iniţială trebuie să fie efectuată înainte de a aprinde, pentru prima dată şemineul, şi 

înainte de a-l aprinde de fiecare dată când rezervorul de pelet se goleşte sau este golit pentru curăţarea 

de sezon, altfel eşuează prima sau primele aprinderi din lipsă de combustibil în vasul de jăratec.  
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8.4.8. Folosirea şemineului (mod. 490) 

Pentru a porni şemineul şi administra funcţionarea sa, după ce acesta a fost corect instalat, executaţi 

operaţiile descrise mai jos:  

 

 Setaţi altitudinea locului de instalare (vezi Menu Utilizator „TARA MT ÎNLĂŢIME”). 

 Reumpleţi rezervorul peletului şemineului. 

 Efectuaţi încărcarea iniţială (vezi Menu Utilizator „ÎNCĂRCARE INIŢIALĂ”). 

 Pentru a aprinde şemineul apăsaţi circa 3” tasta (3) a radiocomenzii (sau a panoului de control). 

Pe display-ul radiocomenzii apare menţiunea APRINDE care semnalează începerea fazei de 

aprindere. 

După 40”, pe display-ul radiocomenzii apare menţiunea ÎNCĂRCARE PELET care semnalează 

începerea încărcării peletului înv asul de jăratec. 

După circa 5/10’ peletul începe să ardă, apare flama şi începe combustia; aprinderea este semnalată 

pe display-ul radiocomenzii cu menţiunea FOC PREZENT. 



După 5’ necesare pentru stabilizarea flacării, şemineul trece la starea de funcţionare activă 

semnalată pe display-ul radiocomenzii cu menţiunea LUCRU. 

Când temperatura din schimbătorul de căldură a şemineului este suficient de mare, este activat 

ventilatorul care suflă aer cald în mediu. 

 Setaţi temperatura mediului dorită apăsând pe radiocomandă tasta (4) şi succesiv folosind 

tastele (2) pentru a creşte valoarea setată şi (1) pentru a o scădea (câmpul de setare este de la 

+7ºC la +40ºC) 

 Setaţi puterea de funcţionare a şemineului apăsând pe radiocomandă tasta (5) şi succesiv 

folosind tastele (2) pentru a mări valoarea setată şi (1) pentru a o scădea. Se poate alege între 5 

nivele de putere (1±5) şi şe poate seta funcţionarea AUTOMATICĂ (Auto) în care este 

şemineul care automatic reglează nivelul de putere cel mai adecvat pentru a ajunge cel mai 

rapid posibil la valoarea de temperatură de mediu dorită şi setată. 

 

   
 

 

 
 

NOTĂ: Se poate seta puterea de funcţionare şi cu tastele (2) şi (1) ale panoului de control, dar 

îna cest caz se pot alege numai nivelurile de putere 1, 3 şi 5 (vezi paragraful „INTERFAŢĂ”). 

Când temperatura mediul ajunge la valoarea setată, şemineul se pune în starea de funcţionare 

MODULAŢIE semnalată pe display-ul radiocomenzii cu menţiunea LUCRU MODULĂ. 

În starea MODULAŢIE, şemineul funcţionează la puterea minimă (puterea 1). 

Când temperatura mediului scade la 2ºC, şemineul, automatic, funcţionează din nou normal la 

puterea setată, iar pe display-ul radiocomenzii va apărea din noua menţiunea LUCRU.  

NOTĂ: În cazul în care este activată funcţia STAND-BY, la peste 2ºC a temperaturii de mediu 

setate, şemineul se pune în stand-by după cum s-a descris la paragraful Menu utilizator „Mod 

Stand-By”. 

 Pentru a stinge şemineul apăsaţi pentru circa 3” tasta (3) a radiocomenzii (sau a panoului de 

control). 

Pe display-ul radiocomenzii apare menţiunea CURĂŢIRE FINALĂ care semnalează începerea 

fazei de stingere sau răcire. Când şemineul s-a stins şi răcit complet (după circa 20/30’), se încheie 

faza de stingere şi se pune în starea de STINS semnalată pe display-ul radiocomenzii cu menţiunea 

STINS.  

 

8.4.9. mesajele radiocomenzii (mod. 490) 

MESAJE DE STARE:  

1. APRINDERE: Faza de aprindere a şemineului; se activează boilerul cu filtru de aprindere şi 

extractorul de fum. 

2. ÎNCĂRCARE PELET: Faza de încărcare pelet, se activează coclea de încărcare.  



3. FLACĂRA PREZENTĂ: Faza de stabilizare; peletul a luat foc iar cobustia a pornit. Lumânărica de 

aprindere se stinge. 

4. LUCRU: Faza de funcţionare activă; şemineul funcţionează la puterea setată de utilizator 

5. LUCRU MODULĂ: Faza de modulare; s.a ajuns la temperatura de mediu dorită  şi şemineul 

funcţionează la puterea minimă. 

6. CURĂŢARE VAS JĂRATEC: Faza de curăţare periodică a vasului de jăratec; extractorul fum 

aspiră la viteza maximă pentru a elimina eventualul cumul de cenuşă în vasul de jăratec. 

7. AŞEPTARE RĂCIRE: Faza de răcire; şemineul se răceşte  înainte de a trece în starea STAND-BY 

(mesajul apare şi când se încearcă aprinderea şemineului în timpul primelor minute a CURĂŢIRII 

FINALE) 

8. STAND-BY: Faza de STAND-BY; şemineul este stins dar în aşteptare de a se aprinde automatic. 

9. CURĂŢIRE FINALĂ: Faza de curăţire finală; extractorul de fum aspiră la viteza maximă pentru a 

arde peletul restant din vasul de jăratec, pentru a extrage fumul restant, elimina cumulul de cenuşă din 

vasul de jăratec şi răci şemineul. 

10. STINS: Şeminel este stins. 

11. LIPSĂ CÂMP: Radiocomanda nu comunică prin radio cu centrala şemineului din cauza distanţei 

excesive; şemineul nu este alimentat electric, cod radio diferit între şemineu şi radiocomandă, crescută 

poluarea electromagnetică, defecţiune la radiocomandă sau la panoul de control.  

 

Prezentul manual este de proprietatea exclusivă a CLAM, orice reproducere, chiar şi parţială, este interzisă.  12 

 

 

MESAJE DE ALARMĂ SAU ANOMALIE: 

1. TEMP-ECCESS: Temperatură excesivă (prealarmă), în camera de combustie este o temperatură prea 

mare (extractorul de fum aspiră viteza maximă pentru a reduce temperatura menţionată mai sus). 

2. DEFECŢIUNE DEBIMETR: Defecţiune Debimetru; senzorul care măsoară debitul aerului 

comburant este avariat (şemineul continuă să funcţioneze excluzând reglarea automatică a aerului 

comburant) 

3. CURĂŢIRE VAS JĂRATEC/TIRAJ INSUFICIENT: Faza de curăţare extraordinară a vasului de 

jăratec provocată de un tiraj insuficient; poate fi necesară verificarea instalarea corectă a hornului, 

efectuaţi o curăţire a hornului şi/sau şemineului (curăţire sezonieră).  

4. ALARMĂ ACTIVĂ/ AL 1 – BLACK OUT (MEMORIE ALARMĂ ACTIVĂ/ AL 1 – BLACK 

OUT): s-a verificat o întrerupere a aprovizionării cu energie electrică a reţelei mai mare de  20” (dacă 

întreruperea este mai mică de 20” şemineul reia funcţionarea normală). 

5. ALARMĂ ACTIVĂ/ AL 2 – SONDĂ FLAMĂ (MEMORIE ALARMĂ ACTIVĂ/ AL 2 – SONDĂ 

FLAMĂ): Sonda care relevă temperatura Flamei este avariată. 

6. ALARMĂ ACTIVĂ/ AL 3 – TEMP-ECCESS (MEMORIE ALARMĂ ACTIVĂ/ AL 3 – TEMP-

ECCESS): Temperatură excesivă; în camera de combustie este o temperatură care a depăşit limita de 

siguranţă. 

7. ALARMĂ ACTIVĂ/ AL 4 – ASPIRAT-GUASTO (MEMORIE ALARMĂ ACTIVĂ/ AL 4 – 

ASPIRAT-GUASTO: Aspirator defecţiune; extractorul de fum este avariat. 

8. ALARMĂ ACTIVĂ/ AL 5 – MANCATA ACCENS (MEMORIE ALARMĂ ACTIVĂ/ AL 5 – 

MANCATA ACCENS: Lipsă aprindere; au trecut 15’ de la aprinderea şemineului iar combustia nu a 

pornit. 

9. ALARMĂ ACTIVĂ/ AL 6 – SPEGN-ACCID (MEMORIE ALARMĂ ACTIVĂ/ AL 6 – SPEGN-

ACCID: Stingere accidentală, în timpul fazei active de LUCRU sau MODULAŢIE, şemineul s-a stins 

din lipsă de pelet sau alt motiv. 



10. ALARMĂ ACTIVĂ/ AL 7 – SICUREZ-TERMICA (MEMORIE ALARMĂ ACTIVĂ/ AL 7 – 

SICUREZ-TERMICA: Securitate termică; temperatura recipientului de pelet este prea mare şi a 

intervenit termostatul de securitate. 

11. ALARMĂ ACTIVĂ/ AL 8 – MANCA DEPRESS (MEMORIE ALARMĂ ACTIVĂ/ AL 8 – 

MANCA DEPRESS: Lipsă depresiune; depresiunea din interiorul camerei de învârtire a fumului este 

insuficientă pentru funcţionarea în siguranţă şi a intervenit presiundea de siguranţă.  

12. ALARMĂ ACTIVĂ/ AL 09 – SONDA FUMI (MEMORIE ALARMĂ ACTIVĂ/ AL 09 – 

SONDA FUMI: Sonda care relevă temperatura fumului este avariată.  

13. ALARMĂ ACTIVĂ/ AL 12 – MANCA FLUSSO (MEMORIE ALARMĂ ACTIVĂ/ AL 12 – 

MANCA FLUSSO: Fluxul aerului comburant în intrare la şemineu este insuficient.  

NOTĂ: Când este o alarmă în curs (ALARMĂ ACTIVĂ...), sau când o alarmă cae a fost verificată a 

fost memorată (MEMORIE ALARMĂ...), pentru a „debloca” şemineul va fi necesar mai ÎNTÂI să se 

elimine cauza care a provocat alarma şi apoi să se apese timp de 3” tasta (3) a radiocomenzii; şemineul 

va efectua o CURĂŢIRE FINALĂ şi apoi va trece în condiţia de STINS.  

Se va putea apoi să se pornească normal şemineul. 

 

8.4.10. Modificarea Codului Radio (mod. 490) 

În cazul în care sunt în aproprieri aparate radiocontrolate care folosesc aceeiaşi frecvenţă de transmisie 

radio a şemineului vostru (de exemplu un alt şemineu în apartamentul alăturat), pot rezulta interferenţe. 

Pentru a evita interferenţele, este necesar să se atribuie fiecărui şemineu un cod radio diferit executând 

procedura descrisă mai jos: 

1- Apăsaţi în acelaşi timp pentru câteva secunde tastele (1) şi (2) a radiocomenzii până la dispariţia 

mesajului ALEGI UNITATEA 0 (unitatea 0 este codul radio setat în fabrică). 

2- Folosind tastele (1) şi (2) selectaţi un alt codi radio; unitatea 1, 2 sau 3.  

3- Deconectaţi şemineul de la alimentarea electrică pentru câteva secunde şi apoi reconectaţi-l. 

4- Apăsaţi tasta (3) a radiocomenzii, pe display-ul radiocomenzii apare scurt menţiunea STAND-BY şi 

succesiv menţiunea UNITATE ÎNCĂRCATĂ (sau 2 sau 3). 

După schimbarea codului, pe display-ul radiocomenzii, în sus la dreapta, rămâne aprinsă un bec de 

semnalizare care indică cu poziţia sa codul radio încărcat. 

 
Legendă:  

Scelgi unita= alege unitate 

Unita caricata= unitate încărcată 

Spento= stins 

 

NOTĂ: dacă la încheierea procedurii pe display-ul radiocomenzii apare menţiunea LIPSĂ CÂMP, va fi 

necesară repetarea procedurii de la început. 

 

NOTĂ: când este necesară înlocuirea bateriilor radiocomenzii, acesta pierde memoria eventualului 

schimb de cod radio; şi în acest caz este necesară repetarea procedurii de schimbare cod 
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8.5. Poziţionarea radiocomenzii (mod. SILVER/490) 

Radiocomanda este prevăzută cu suport pentru fixarea la perete, vă sfătuim să NU o poziţionaţi în 

spatele şemineului, dar pe unul dintre pereţii mai îndepărtaţi de aceasta. Funcţionarea corectă este 

garantată pentru o distanţă maximă de 7 metri, fără obstacole importante (ziduri şi/sau pereţi) între 

radiocomandă şi şemineu (fig. 7) şi cu baterii încărcate. Înălţimea recomandată pentru poziţionarea 

radiocomenzii este inclusă între 1,50 şi 1,60 metri pentru relevarea corectă a temperaturii mediului. Nu 

poziţionaţi radiocomanda în aproprierea surselor de căldură. 

Radiocomanda trebuie să fie: 

- Manipulată cu grijă 

- Protejată împotriva agenţilor atmosferici (ploaie, soare, etc.). 

- Ţinută departe de copii. 

- Ţinută departe de sursele de căldură. 

 

   
 

BATERIILE (Fig 8): 

Bateriile care alimentează această radiocomandă trebuie să fie manipulate în mod corect, şi, dacă este 

posibil, reciclate.  

Pentru tipul de baterie, faceţi referire la eticheta pusă pe baterie. 

Pentru informare asupra metodelor de manipulare curente, adresaţi-vă centrului locale de reciclare 

deşeuri. 

 

Bateriile trebuie să fie înlocuite manual. 

Capacul posterior poate fi înlăturat manual. 

Nu expuneţi NICIODATĂ bateriile la flăcări libere, pentru a evita riscul de explozie.  

 

8.6. Poziţionarea antenei şemineului (mod. SILVER/490) 

Pentru a garanta o comunicare radio mai bună, poziţionaţi antena pe verticală şi nu în contact cu 

structura metalică sau complet în spatele şemineului. Asiguraţi-vă că antena nu suferă rupturi când se 

extrage şemineul din ghidaje. 

 

 

AVERTISMENTE asupra interferenţelor:  

Greutatea dispozitivului poate fi redusă semnificativ în caz de mediu poluat: alte aparate cum ar fi căşti 

fără fir, video sender, jucării sau alte dispozitive are putea influenţa prestaţiile sistemului. Asiguraţi-vă  

de prezenţa acestor aparate cu scopul de a limita utilizarea lor la nevoie, evitând o poluare inutilă a 

spectrului electromagnetic. 

 



8.7. Legarea radiocomenzii a şemineului (mod. SILVER/490) 

În cazurile în care, din cauza unei poluării electromagnetice crescute, comunicarea prin radio dintre 

radiocomandă şi şemineu nu funcţionează corect, se poate lega radiocomanda direct prin intermediul 

unui cablu opţional (nu în dotare).  

Cele două conectoare prezente la extremităţile cablului sint conectate în conectoarele relative prezente 

pe profilul lateral al radiocomenzii şi pe frontalul panoului de control (fig. 35). 

 

NOTĂ: când radiocomanda este legată la şemineu primeşte alimentare electrică necesară pentru 

funcţionare sa de la panoul de control şi este INDISPENSABILĂ ÎNLĂTURAREA BATERIILOR din 

camera relativă.  
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-9- Întreţinere 

 

9.1. Informaţii generale asupra operaţiilor de întreţinere 

 

Pentru a garanta o funcţionare corectă şi utilizare a şemineului pe pelet este suficient să se respecte 

operaţiile simple dar frecvente de control şi curăţenie generală. În acest capitol vor fi date toate 

informaţiile necesare pentru a putea executa aceste operaţii în condiţii de maximă siguranţă. Înainte de 

a începe orice operaţie de întreţinere, este necesară verificarea unor condiţii: 

1- Şemineul să fie stins şi răcit. 

2- Şemineul să fie deconectat de la reţeaua electrică. 

3- Când se face întreţinerea nu trebuie să stea nimeni aproape de şemineu, în afară de responsabilul cu 

întreţinerea.  

4- Înainte de a îndeplini orice operaţie, citiţi cu atenţie manualul. 

5- Nu îndepliniţi NICIODATĂ operaţii dacă nu sunteţi siguri. 

Pentru a putea executa TOATE operaţiile de întreţinere OBIŞNUITĂ descrise în continuare, trebuie să 

deschideţi uşa introducând mânerul portabil în locul potrivit şi ridicându-l manual în sus (fig. 10). 

 



 
 

9.2. Întreţinere ZILNICĂ 

CURĂŢAREA VASULUI CU JĂRATEC: Eliminaţi incrustaţiile care cauzează blocarea 

deschizăturile; 

CUM SE ACŢIONEAZĂ: Înlăturaţi deşeurile formate în interiorul vasului de jăratec şi scoteţi-le cu un 

aspirator (fig. 11). 

Înlăturaţi eventualele deşeuri depuse de-a  lungul perimetrului de sprijin al vasului cu jăratec. 

SFATURI: Când se restabileşte vasul cu jăratec, fiţi atenţi să-l introduceţi corect în locul potrivit 

prezent pe structură. 

 

 
 

9.3. Întreţinere la fiecare 2-3 zile 

CURĂŢAREA LEGĂTURII TUBULUI: Eliminaţi cenuşa care se depune în legătura tubului. 

- Pratico SILVER: Introduceţi mânerul portabil în locul potrivit situat deasupra camerei de combustie, 

trăgeţi-l în faţă şi în spate (de 3-4 ori) în aşa mod încât să acţioneze răzuitoarele (fig. 12). 

- Pratico 490: Coborâţi marginea superioară, introduceţi mânerul portabil n locul potrivit situat şi 

trăgeţi-l în faţă şi în spate (de 3-4 ori) în aşa mod încât să acţioneze răzuitoarele (fig. 13). 

 



   
 

CURĂŢAREA GEAMULUI: Eliminaţi praful care se depune pe geam. 

CUM SE ACŢIONEAZĂ: Folosiţi o perie (cu păr moale) sau o cârpă care să nu lase păr. Se pot folosi 

detergenţi (pentru cuptoare), important este să nu conţină substanţe abrazive. Geamul poate fi curăţat şi 

frecându-l cu o cârpă umedă. Verificaţi ca, deschizăturile de aer pentru spălarea geamului, practicate pe 

peretele superior al camerei de combustie, să nu fie blocate. 

CURĂŢAREA CAMEREI DE STRÂNGERE A CENUŞII. Eliminaţi cenuşa care se depune în 

interiorul camerei. 

CUM SE ACŢIONEAZĂ: Scoateţi vasul de jăratec şi grătarul; folosind un aspirator eliminaţi toate 

particulele acumulate având grijă în special de priza de aer comburant şi tubul de conţinut al 

lumânăricii de aprindere. 

 

9.4. Întreţinere pe SĂPTĂMÂNĂ 

CURĂŢAREA CAMEREI DE COMBUSTIE: . Eliminaţi cenuşa care se depune deasupra fontei 

superioare. 

CUM SE ACŢIONEAZĂ: Scoateţi manual fotna superioară a camerei de combustie; folosind un 

aspirator eliminaţi depunerile de cenuşă (fig. 14). 

 

 
 

9.5. Întreţinere la fiecare 6 luni (în funcţie de folosire) 

CURĂŢAREA REZERVORULUI PELET: Eliminaţi resturile de pelet din interiorul rezervorului. 

CUM SE ACŢIONEAZĂ: Folosind un aspirator eliminaţi toate particulele acumulate pe fund cu 

ajutorul unor prelungitoare flexibile. 

 

CURĂŢARE CAMERE CIRCUIT FUM: Adresaţi-vă personalului calificat. 

CURĂŢARE RACORDURI FUM: Adresaţi-vă personalului calificat. 

CURĂŢARE HORN: Adresaţi-vă personalului calificat. 
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-10- Demontare 

 

10.1. Demontare pentru dărâmare 

 

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

deşeu normal domestic, ci trebuie dus într-un punct de recoltare adecvat pentru reciclarea aparaturilor 

electrice şi electronice.  

Pentru demontarea adecvată, se contribuie la evitarea potenţialelor consecinţe negative, care ar putea 

deriva de la o demontare neadecvată a produsului. Pentru informaţii mai detaliate asupra reciclării 

acestui produs, contactaţi oficiul comunal, serviciul local de demontare deşeuri sau magazinul din care 

a fost achiziţionat produsul.  

 

10.2. Demontare pentru transfer 

Dacă şemineul trebuie să fie demontat pentru reciclare în alt loc, procedaţi după cum urmează: 

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

Demontarea trebuie să se facă de personal calificat sau direct de constructor acordând atenţie la 

separarea şi identificarea (marcarea) tuturor componentelor. 

O organizare perfectă în demontare garantează o remontare perfectă şi în siguranţă.  

Întreg materialul trebuie să fie fixat în locuri uscate şi departe de agenţii atmosferici.  

Înainte de începerea noului montaj, controlaţi cu precizie ca materialul să nu fi suferit daune 

 

11. Inconvenienţe şi remedii 
 

INCONVENIENT   CAUZĂ    REMEDIU 

A) peleţii nu coboară   1- Rezervor pelet gol   1- Reumpleţi rezervorul cu pelet 

în vasul de jăratec   2- Verificaţi motreductorul  2- Contactaţi asistenţa tehnică 

     3- Verificaţi centrala electronică  3- Contactaţi asistenţa tehnică 

     4- Intervenţia presostatului:  4- Procedaţi după cum urmează: 

     - Descărcare fum blocat   - Curăţaţi conducta de fum 

     - Verificaţi extractorul de fum  - Contactaţi asistenţa tehnică 

     5- Intervenţia termostatului de siguranţă  5- Lăsaţi şemineul să se răcească  

          şi reînarmaţi termostatul 

     6- Coclea este boclată   6- Contactaţi asistenţa tehnică 

     7- Verificaţi presostatul   7- Contactaţi asistenţa tehnică 

     8- Verificaţi termostatul de siguranţă 8- Contactaţi asistenţa tehnică 

 

B) Combustia nu porneşte  1- Aer comburant insuficient din cauza 1- Curăţaţi vasul jăratec, în  

Neîntreţinerii obişnuite   special verificaţi că, deschizăturile 

 nu sunt blocate 

     2- Verificaţi boilerul cu filtru  2- Contactaţi asistenţa tehnică 

     3- Peleţii nu coboară în vasul cu jăratec 3- Vezi inconvenienţa A 

     4- Verificaţi caracteristicile peleţilor 4- Schimbaţi peleţii 



     5- Verificaţi parametrii tehnici  5- Contactaţi asistenţa tehnică 

 

C) Focul se stinge   1- Peleţii nu coboară în vasul cu jăratec 1- Vezi inconvenienţa A 

     2- Uşa nu este închisă   2- Închideţi uşa 

     3- Garniturile uşii sunt uzate  3- Înlocuiţi garniturile 

     4- Verificaţi caracteristicile peleţilor 4- Schimbaţi peletul 

     5- Aport slab de peleţi   5- Contactaţi asistenţa tehnică 

     6- Aer comburant insuficient  6- Curăţaţi vasul jăratec, în 

          special verificaţi că, deschizăturile 

          nu sunt blocate 

     7- Verificaţi parametrii tehnici  7- Contactaţi asistenţa tehnică 

 

D) Flacăra este slabă, peletul  1- Aer comburant insuficient  1- Curăţaţi vasul jăratec, în 

se acumulează în vasul        special verificaţi că, deschizăturile 

cu jăratec         nu sunt blocate 

     2- Verificaţi caracteristicile peleţilor 2- Înlocuiţi peletul (vezi 

          specificaţiile din manual) 

     3- Uşa nu este închisă   3- Închideţi uşa 

     4- Verificaţi parametrii tehnici  4- Contactaţi asistenţa tehnică 

 

E) geamul se murdăreşte rapid 1- Garniturile uşii sunt uzate  1- Înlocuiţi garniturile 

2- Treceri aer spălare geamuri blocate 2- Curăţaţi deschizăturile trecere 

aer 

     3- Aer comburant insuficient  3- Curăţaţi priza de aer 

 

F) Ventilatorul de aer cald  1- Verificaţi ventilatorul   1- Contactaţi asistenţa tehnică 

nu funcţionează   2- Verificaţi fişa electronică  2- Contactaţi asistenţa tehnică 

 

G) Radiocomanda nu   1- Baterii epuizate   1- Înlocuiţi bateriile 

funcţionează    2- Distanţa şemineului excesivă  2- Apropiaţivă de şemineu (pînă 

          la 7 m) 

     3- Verificaţi radiocomanda  3-  Contactaţi asistenţa tehnică 

 

H) Panoul de control nu se   1- Lipsă energie electrică   1- Controlaţi: 

Aprinde         - dacă este o problemă de linie 

          - cablu de alimentare desprins 

     2- Fitil întrerupt    2- Înlocuiţi fitilul 

     3- Lipsă legătură între centrală şi  3- Contactaţi asistenţa tehnică 

     panoul de control 

 

NOTĂ: Vopseaua iniţial prezentă pe pereţii din fontă şi oţel interiori ai camerei de combustie, are o 

funcţie unică de protecţie a acestora împotriva oxidării pentru perioada de stocare în magazin şi de 

expediere. După unele aprinderi iniţiale, această vopsea tinde să ardă şi să se exfolieze şi poate fi uşor 

înlăturată, dacă este necesar, lăsând astfel pereţii perfect curaţi şi nu se mai oxidează datorită efectului 

protector al fumului. 
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- ANEXĂ 

 
Copie pentru cumpărător de anexata la manualul de utilizare 

 

ATESTAT DE INSTALARE CORECTĂ ŞI OMOLOGARE 

Client: ___________________________________               Tel: ________________________________________ 

Strada: ___________________________________              Cod poştal: __________________________________ 

Oraşul: ___________________________________              Prov: _______________________________________ 

 

Ştampila vânzătorului: 

 

 

 

 

 Ştampila instalatorului: 

 

Nume: ____________________________ 

Prenume: __________________________ 

Adresa: ______________ Cod poştal: ____ 

Localitate: _____________ Tel. ________ 

 

Data consemnării: __________________________                Document de consemnare: ______________________ 

Aparat mod. _______________________________               Matricolă: ____________ An: ___________________ 

 

Clientul declară, la sfârşitul instalării aparatului, că lucrările au fost executate după regulă şi în acord cu instrucţiunile 

din prezentul manual de utilizare. Declară de asemenea că a luat la cunoştinţă perfecta funcţionare şi că, cunoaşte 

indicaţiile necesare pentru a efectua corecta folosire şi corecta conducţie şi întreţinere a aparatului. 

 

Semnătura clientului                                                                    Semnătura vânzătorului/instalatorului  

________________________________________                   __________________________________________ 

 

* Prezenta declaraţie nu este valabilă dacă nu este completată şi semnată 

 

 

Copie de trimis la firma constructoare „CLAM” împreună cu certificatul de garanţie 

 

ATESTAT DE INSTALARE CORECTĂ ŞI OMOLOGARE 

Client: ___________________________________               Tel: ________________________________________ 

Strada: ___________________________________              Cod poştal: __________________________________ 

Oraşul: ___________________________________              Prov: _______________________________________ 

 

Ştampila vânzătorului: 

 

 

 

 

 Ştampila instalatorului: 

 

Nume: ____________________________ 

Prenume: __________________________ 

Adresa: ______________ Cod poştal: ____ 

Localitate: _____________ Tel. ________ 

 

Data consemnării: __________________________                Document de consemnare: ______________________ 

Aparat mod. _______________________________               Matricolă: ____________ An: ___________________  

 

Clientul declară, la sfârşitul instalării aparatului, că lucrările au fost executate după regulă şi în acord cu instrucţiunile 

din prezentul manual de utilizare. Declară de asemenea că a luat la cunoştinţă perfecta funcţionare şi că, cunoaşte 

indicaţiile necesare pentru a efectua corecta folosire şi corecta conducţie şi întreţinere a aparatului. 

 

Semnătura clientului                                                                    Semnătura vânzătorului/instalatorului  

________________________________________                   __________________________________________ 

 

* Prezenta declaraţie nu este valabilă dacă nu este completată şi semnată 
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PRATICO 

 

CLAM – Soc. coop.  

Zona industrială – Via A. ranocchia, 11  

06055 Marsciano (PG) – Italia 

Tel. 075 874001 – fax. 075.8740031 

www.clam.it  

e-maila: clam@clam.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şeminee şi sobe 

Încălzire cu foc  

 

 

 

http://www.clam.it/
mailto:clam@clam.it

