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Prezentare 
 

 

Stimate client, 

Mulţumindu-vă pentru încrederea acordată prin alegerea sobei noastre, 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 
constructoare, împreună cu garanţia.  

Păstraţi intact prezentul manual într-un loc potrivit, nu puneţi de o parte acest manual fără să-l fi citit, indiferent 
de experienţa anterioară, pe care o aveţi. Câteva minute dedicate citirii lui vor face să economisiţi ulterior timp 
şi oboseală.  

 

 

Lipeşte aici eticheta sobei tale 
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- 2 - Ghid al manualului 
 

 Acest manual a fost redactat de constructor şi constituie parte integrantă din sobei cu peleţi.  

 Informaţiile conţinute se adresează personalului necalificat (non expert) şi personalului calificat. 

 Acest manual defineşte scopul pentru care a fost concepută soba şi conţine toate informaţiile necesare 
garantării unei instalări şi utilizări în condiţii de siguranţă şi corecte.  

 Alte informaţii tehnice, care nu au fost indicate în prezentul manual, constituie părţi integrante din 
documentaţia tehnică redactată de CLAM – soc. coop., disponibilă la sediul acesteia. 

 Respectarea constantă a prevederilor conţinute în acesta asigură siguranţa individului şi a aparatului, 
economia privind utilizarea şi o durată de funcţionare mai lungă.  

 CLAM – soc. coop. declară faptul că şemineul respectă prevederile legislative ale următoarelor acte 
normative şi Directive: 

- EN 14785:2006 Aparate pentru încălzirea locuinţelor alimentate cu peleţi de lemn. Cerinţe şi 
metode de verificare. 

- Directiva 89/336 CEE (Directiva EMC), modificată ulterior.  

- Directiva 73/23 CEE (Directiva privind Tensiunea Joasă), modificările ulterioare. 

 Analiza atentă a factorilor de risc realizată de CLAM – soc. coop. a permis eliminarea majorităţii riscurilor, 
însă vă recomandăm să respectaţi cu stricteţe instrucţiunile din prezentul document, înainte de efectuarea 
oricărei operaţiuni. 

 Consultaţi cu atenţie manualul înainte de operaţiunile de instalare, utilizare şi toate intervenţiile asupra 
sobei.  

 Păstraţi cu grijă prezentul manual şi asiguraţi-vă că este întotdeauna disponibil, găsindu-se în apropierea 
sobei.   

 Pe perioada garanţiei niciuna dintre părţile componente nu poate să fie modificată sau înlocuită cu altul 
non original, sub decăderea imediată a dreptului la garanţie. 

 Schemele şi desenele sunt furnizate cu titlul indicativ şi ca exemplu; în promovarea unei politici de 
dezvoltare şi inovare constantă a produsului, constructorul poate aduce modificări fără nici un preaviz. 

 Prezentul manual trebuie să fie păstrat pe toată durata de funcţionare a sobei; în cazul pierderii sau 
deteriorării, trebuie să solicitaţi de la constructor o copie, indicând datele de identificare ale sobei (preţul 
va fi stabilit de constructor). 

 Toate dimensiunile exprimate în acest manual sunt exprimate în mm. 

 Înainte efectuarea oricărui tip de intervenţie, deconectaţi soba de la reţeaua electrică.    

  

 



Traducere din limba italiană: 

  
Şemineuri CLAM® 

 

 
Prezentul manual este proprietatea exclusivă a CLAM, orice reproducere, chiar şi parţială, este interzisă.   5 

 

 

 

- 3 - Date de identificare 
 

Înainte de a fi ambalat, pe sobă 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 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 decalcomaniei, va trebui să fie 
înlăturată şi aşezată în spaţiul liber de pe pagina 1 din prezentul manual; 

Numărul 3 situată în camera ventilatorului indică toate informaţiile şi caracteristicile tehnice utile pentru 
instalator şi personalul responsabil cu întreţinerea.  

 

 

 

 

Eticheta (1)              Decalcomania (2)    Eticheta (3) 
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- 4- Date tehnice 
 

 

   
 

 

 

       ELEGANCE            VALORI 

   

Puterea termico-chimică( max/ 
min) Max 12,5 kW Min 4 kW 

Puterea termică nominală 
max/min Max 10,2 kW     Min 3,3 kW 

Randamentul global    '82%     '80% 

Tipul de combustibil Peleţi de lemn Ø6-8 mm L=5-30mm 

Consumul de peleţi Max 2,5  kg/h  Min 0,8  kg/h 

Temperatura gazelor Max 263°C Min 181°C  

Debitul gazelor Min 9,29g/s Min 7,61 g/s 

Conţinutul de CO la 13% O2     '0,03%    '0,02 % 

Tirajul                     10-12 PA 

Capacitatea rezervorului  de 
peleţi                         19 Kg 

Autonomie Min 8 h Max 24 h 

Suprafaţă încălzibilă                 Peste 300 m3 

Debitul aerului de ardere                         50 mm 

Ieşire horn                         80 mm 

Puterea electrică la aprindere                        400 W 

Puterea electrică la regim                        130 W 

Tensiune / Frecvenţă                   230 V / 50Hz 

Dimensiuni 
f. 630 mm - p. 576 mm - h. 1141 
mm 

Greutate                     210 Kg 
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- 5 - Principalele părţi componente 
 
Din acest moment vom numi fiecare parte componentă pe numele său, iar schema de mai jos ne va ajuta în citirea acestui 
manual.  

A) Panou de control 

B) Rezervor de peleţi 

C) Uşiţă 

D) Tipsie 

E) Sertar pentru cenuşă 

F) Ştecher 

G) Tub intrare aer 

H) Tub ieşire gaze 

I) Mâner uşiţă 

L) Cablu de alimentare 

M) 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 sobei. Vă amintim faptul că ambalajul este expus acţiunilor 
agenţilor atmosferici (ploaie, zăpadă), motiv pentru care este nevoie să 
aşezaţi sobele în locuri uscate şi ferite (figura 1).  

 

Vă recomandăm să solicitaţi efectuarea operaţiunilor de manipulare a sobei 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 lipsa 
persoanelor sau obiectelor expuse în cazul 
unei posibile căderi a sobei. Soba este 
prevăzută cu pereţi aferenţi pentru ridicare. 
Efectuaţi operaţiunilor de descărcare cu 
echipamente de ridicare corespunzătoare, 
având greutatea potrivită greutăţii şemineului 
termic ambalat (figura 2).  

 

Orientarea sobei ambalată 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.   

 

 

 
- 7 - Siguranţe 

 

Pentru a evitarea deteriorării sobei şi a pericolelor, recomandăm respectarea următoarelor reguli: 

 

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

 Nu încercaţi NICIODATĂ să reparaţi soba 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. 

 

Din construcţie, soba este în gradul să funcţioneze, să fie reglată sau să fie întreţinută, fără ca 
aceste operaţiuni să expună persoanele la pericol, dacă sunt efectuate în condiţiile prevăzute de 
constructor. 

 

Dispozitive de siguranţă 
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Soba 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: 

     Uşă glisantă: Sticla-ceramică utilizată la uşă poate asigura o rezistenţă la căldură până la 800°C. Uşa 
alunecă pe două şine, alunecarea fiind 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 atinge temperaturi ridicate, iar contactul cu aceasta 
(fără echipamente individuale de protecţie) poate cauza arsuri grave. Evitaţi contactul cu sticla şi nu lăsaţi 
COPIII să se apropie de sobă. 

 Mâner detaşabil: Evită deschiderea uşiţei în timpul funcţionării. 

• Telecomandă: Cu telecomanda de control de la distanţă se poate monitoriza starea de    

funcţionare a sobei.       La apariţia unei întreruperi, pe ecran apare simbolul de alarmă specific. 
•  Senzor Temperatura gazelor arse: Detectează temperatura fumului şi o comunică la centrală. 

 

•Senzor  Presiune: Când nu este suficientă presiune (sau când nu funcţionează extractorul de fum sau 

coşul de fum este blocat), acest dispozitiv opreşte în  automat alimentarea cu peletţi . Soba se 
va stinge treptat şi se va răci. 
• Termostat de siguranţă: În cazul în care temperatura de la pereţii rezervorului 

devine prea mare, dispozitivul opreşte în mod automat alimentarea cu peleţi. Soba se 
va stinge treptat şi se va răci. 
• Finisaje: Toate componentele de înfrumuseţare estetică sau structurală, au  

fost concepute şi prelucrate astfel încât să se evite orice sursă de      
pericol (tăieturi sau zgârieturi), pentru cei care folosesc soba. 
• Debitmetru: măsurarea fluxului de aer de combustie în intrare. 

Sonda flacărei: sonda de temperatură în camera de ardere. 

 

- 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 diferite, care nu respectă indicaţiile originale, CLAM îşi declină 
orice răspundere pentru daunele aduse obiectelor şi/sau persoanelor. 

 

Ce anume este cerut pentru o instalare corectă 

Înainte de începerea operaţiunilor de instalare a sobei, este bine de ştiut care sunt pregătirile de 
dinainte, necesare pentru ca montarea să fie o capodoperă. 

 Prevedeţi racordarea hornului pentru evacuarea gazelor. 

 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 în mod inadecvat. 

N.B.: Instalaţia trebuie să fie prevăzută cu elemente de împământare.  
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Poziţionare 
 

Soba  trebuie să fie amplasată după cum urmează: 
• Verificaţi dacă raftul poate suporta greutatea sobei (a se vedea datele tehnice). 
• Aşezaţi soba pe podea într-o locaţie mare pentru conectarea coşului de fum. 
• Soba nu este adecvată pentru instalarea pe conducta de colectare. 
• Pozitionati coşul de fum, luând în considerare poziţia tubului iesire fum (fig. 4). 
• Este important privind siguranţa în locul în care este instalat seminelui, prezenta unui orificiu pentru a 
permite înlocuirea acestuia (UNI10683). 
• Prezenţa de aspiratoare în acelaşi mediu de instalare a produsului, ar putea afecta funcţionarea sobei. 
• Verificaţi distanţa dintre sobă şi pereţii din apropiere (Fig. 5). 
De reţinut: 
- Dacă pereţii sunt realizaţi din materiale inflamabile, este necesară păstrarea distanţei minime de 
400 mm. 
- Dacă pereţii sunt din caramidă tradiţională, trebuie respectată distanţa minimă de 200 mm. 
• Verificaţi cu o livelă cu bule dacă soba este dreaptă. Soba are  picioare reglabile (Fig. 6). 
• Rafturile aşezate deasupra sobei trebuie să fie amplasate la o distanţă mai mare de 500 mm (Fig. 7). 
• Dacă podeaua este fabricată din material inflamabil, introduceţi o foaie de material (de exemplu, 
oţel sau sticlă), cu grosime adecvată între sobă şi podea (Fig. 8). 
• Verificaţi distanţa de la priză, pentru a avea lungimea cablului suficientă până la soba. 
 
• Legătura electrică de încălzire la reţeaua de alimentare se face prin intermediul unui cablului din 
dotare dar vă sfătuim oricum să aveţi grijă la: 
- Aşezarea unei prize în spatele sobei. 
- Asiguraţi-vă că nu este posibil accesul la aceasta a copiilor. 
- Asiguraţi-vă că, cablul de alimentare nu va obstrucţiona trecerea printr-o zonă de trecere. 
- În orice caz, cablul de alimentare nu să intre în contact cu ţeava de evacuare a fumului şi / sau alte 
părţi fierbinţi ale sobei. 
-Nu efectuaţi  NICIODATĂ un prelungiri ale cablului de alimentare şi, dacă acest lucru este necesar, 
contactaţi imediat serviciul de clienţi CLAM, înainte de a face orice operaţiune periculoasă. 
- Nu conectaţi NICIODATĂ cablul de alimentare la reţeaua de linie cu reduceri sau multiple. 
 - Nu atingeţi NICIODATĂ cablul de alimentare cu mâinile ude. 
 -Nu lăsaţi NICIODATĂ cablul conectat la reţea şi nu la aragaz. 
Nu incercaţi NICIODATĂ să modificaţi sau să înlocuiţi cablul cu fire similare. 

 

   P:Tub admisie aer de ardere =50mm               
                                      F: Tub ieşire fum d = 80 mm 
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Canalizări 
Soba a fost proiectată pentru a putea transmite, prin speciale canale, aerul cald în mai multe camere. 

Aerul luat din ambient vine introdus în interiorul sobei şi făcut să treacă prin schimbătoare. Prin aceste 
schimbătoare vine încălzit aerul şi împins, în mod constant şi continuu, de un sistem de ventilare forţat. 

Aerul cald poate fi transmis în una sau mai multe camere prin utilizarea a doua conducte de aluminiu izolate 
în mod corespunzator(fig.10). Fiecare ramură a conductei nu trebuie să depăşească 6 metrii lungime  şi 
putere mai mult de o duză.  

N.B: Prevedeţi o priză de aer indirect pentru a asigura schimbarea aerului din mediu. 

Cu scopul de a gestiona canalizarea de aer cald a fost pregătit un comutator corespunzator, sub capacul 

rezervorului cu peleţi(fig.9).  
Pentru a debloca selectorul rotaţi-l in sens contrar acelor de ceasornic. Odată ajustat , rotati-l în sensul acelor 
de ceasornic. 

Cu selectorul în poziţia „Grătar”, instalaţia de conducte este oprită iar aerul cald iese doar prin grătarul din 
faţă. 

Cu selectorul pe poziţia „Canalizare” , aerul cald este trimis către cele 2 ieşiri din spate. 

Cu selectorul în poziţie centrală, aerul este trimis atât la instalaţia de canalizare cât şi la grătarul din faţă. 

Atenţie: dacă nu este făcută canalizarea la cele 2 ieşiri din spate, NU puneţi niciodată selectorul pe poziţia 
“canalizare”. 
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Soba este dotată cu un senzor care detectează temperatura mediului în care aceasta este  colocată. Cablul 
leagă sonda de sobă iese dintr-o gaură în stâlpul posterior  având lunfimea de 5 
metri, aceasta permiţând extinderea (fig.11)  

 

 

 

 

                             

 
Priza de aer externă 

În vederea obţinerii unei funcţionări corecte şi distribuiri uniforme a temperaturii în interiorul camerei 
de instalare, trebuie să aşezaţi soba într-un loc în care aerul necesar arderii şi aerisirii camerei să 
poată circula. Circulaţia aerului trebuie să se facă direct prin deschiderile (orificiile) aplicate pe 
pereţii camerei, care dau spre exterior având următoarele caracteristici: 

A) Sunt realizate în aşa fel încât nu pot 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 şi băi sau în 
care nu există 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. 12).  

 
 
Evacuarea produselor derivate de la combustie poate avea loc în trei moduri: 
 
1. Prin horn exterior, care trebuie să aibă dimensiunile de minim  Ø80 mm diametru şi folosind doar 
 conducte izolate(perete dublu) din oţel inoxidabil  fixat pe perete(Fig. 13); 
2. Prin coşul de fum, care trebuie să aibă dimensiunile interne ce nu depăşesc 200x200 mm; în caz 
contrar  (de exemplu prin crăpături, izolare neadegvată, etc ..) este 
recomandabilă introducerea în butoi a unui un tub de oţel inoxidabil cu diametrul adecvat pe toată 
lungimea coşului de fum (Fig. 14); 
3. Pentru o bună funcţionare, montarea de un coş de fum care trebuie să aibă doar în aval înălţimea pe 
verticală de cel puţin 1500 mm şi secţiunea minimă în plan orizontal, de o lungime de maximum 
 3000 mm, cu o pantă ascendentă de nu mai puţin 3% (fig. 15). Sunt permise, de asemenea, 
 un maxim de 4 curbe de 90 °. În cazul de coş de fum exterior, ar trebui să se prevadă   inspecţii 
 periodice de curăţenie şi care să se facă anual. În cazul în care ţeava de evacuare trece printr-un 
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 material inflamabil să fie acoperit cu un strat izolator (clasa A1) şi având o grosime adecvată. Legăturile 
sugerate de noi garantează evacuarea fumului chiar şi în cazul de momentană lipsă de curent electric. 

 

 

 

 
 
A) Intrare combustibil  50mm 

B) Coş 

C) Coş „Extern” cu perete dublu L min. 1500 

D) Intrare „combustibil” 120mm 

E) Intrare „combustibil” 

F) Uşă de control 

 

 

 

- 9- Instrucţiuni de folosire 
În acest capitol vă vor fi date instructiuni privind utilizarea corectă a sobei. 

Pentru a asigura o bună performanţă şi siguranţă  a sobei, trebuie respectate  sfaturile  date de CLAM. 
Punerea în folosinţă a sobei este extrem de uşor de făcut dar vă sfătuim să consultaţi manualul înainte 
de orice operaţie. Gestionarea şi variaţia oricărui  parametru trebuie să fie facută  de o persoană adultă. 
 

Punerea în folosinţă 
Înainte de a pune în folosinţă soba trebuie să fie verificate: 
• Că în interiorul sobei există peleţi. 
• Cantitatea de peleţi este suficientă pe toată perioada de funcţionare a sobei. 

• Orice pelete nears, ca urmare a repetate eşecuri de aprindere  trebuie să fie îndepărtate înainte 
de folosire. 
• Tava de cenuşă este curată (a se vedea sertarul pentru cenuşă  dacă este curat, capac întreţinere). 
• Uşa din faţă este complet închisă înainte şi în timpul funcţionării. 
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• Nu există piese deteriorate sau elemente de sobă care să provoace o funcţionare defectuoasă. 
• Soba  este legată la reţeaua de curent electric. 

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

recomandat(peleţi). 

Atenţie: opriţi imediat folosirea sobei în caz de funcţionare defectuoasă. 

 

 

 

Câteva indicatii pentru conservarea peleţilor: 

Păstraţi peleţii în loc uscat. 

Cumpăraţi doar peleţi de calitate, cu dimensiunile  6-8mm L=5-30mm 

Ţineţi peleţii departe de copiii. 

Peleţii încărcaţi în exces pot ajung în înteriorul sobei  şi vin în contact cu elementele fierbinţi, care ar 
putea lua foc. Lăsaţi soba curată întotdeauna. 
 

Interfaţă 
A) Panoul de control (permite executarea operaţiilor principale) 

  

Tastele VARIAŢII DE PUTERE(1-2) 

Led 1 aprins:           Puterea1 

Led 2 aprins:           Puterea 3 

Led 1 si 2 aprinse   Puterea 5 

 

Modificarea puterii:  cu tastele săgeţi 1 şi 2 este posibilă modificarea tipului de putere al sobei. 

Atenţie: Soba este dotată de 5 puteri de funcţionare disponibile, dar la panoul de comandă este posibilă 
selecţionarea DOAR a puterilor 1-3-5 (vizibile prin ledurile indicate) 

 

 

 

                      
 

Tasta  ON/OFF (3) 

 

Led verde aprins: sistemul este în FUNCŢIUNE sau BLOCAT 

Led verde închis : sistemul NU ESTE ÎN FUNCŢIUNE 

 

Aprinderea sobei: soba închisă (Led verde închis): ţineţi apăsată, pentru 3 secunde, tasta ON/OFF pentru 
deschidere. 

Închiderea sobei: soba deschisă (Led verde deschis): ţineţi apasătă tasta ON/OFF pentru 3 secunde. 
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Led PRIMIRE (4) -   Led care semnalează starea de comunicare dintre panoul de comandă şi telecomandă. 

Led ALARMA(5)   Led  deschis: eroare. 

 

B) Telecomandă( permite monitorizarea funcţionării în timp real). Distanţa maximă 7 metri. 

 

Tasta de NAVIGARE(1-2) 

Funcţie care permite trecerea şi inserirea parametrilor în interiorul meniului. 

 

Tasta ON-OFF(3) 

Funcţia DESCHIDERE, ÎNCHIDERE ţinând apăsată tasta pentru 3 secunde. 

 

Tasta SETARE TEMPERATURA AMBIENTE(4) 

Funcţie pentru setarea temperaturii ambiente dorită. 

 

Tasta SET PUTERE (5) 

Funcţie de setare a  puterii de funcţionare a sobei de la 1 a 5 sau în automat „A” 

 

Tasta ON/OFF CRONO(6) 

Funcţie Deschidere, Închidere a cronotermostatului. 

 

Tasta MENIU CONFIRMARE (7) 

Funcţie care permite trecerea prin meniul disponibil pentru confirmarea setărilor. 

 

Dispay(8)  

                          

 

 

 
Meniul UTILIZATORULUI 
 

Cum SE INTRĂ  în MENIUL UTILIZATORULUI: 

Ţinând apăsată tasta  se deschide primul ecran din meniu. 

Prin tastele    se poate trece prin diferitele setări ale meniului (de la 1 la 10) ; odată găsită setarea dorită , 

ţinețţi apăsată tasta  pentru a intra în meniul selecţionat. 
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Pentru a ieşi din diferitele setări  şi a se întoarce la meniul principal, ţineţi apăsată tasta  

 

 

 

 

- Meniu 2 „ SETARE CEAS” 

Meniul este compus din 6 pagine, care pot fi selecţionate folosind tastele  (înainte) și  (înapoi), în care se 

pot seta, folosind tastele  pentru a mari și  pentru a micşora, ziua  saptămânii, ora şi minutele, ziua lunii, 
luna şi anul curent. 

Nota: Corecta setare a orei şi a datei curente este indispensabilă pentru a folosi mai apoi funcţiunea „Crono”  
care aprinde şi închide în mod automatic soba la orele programate. 

 
 
 

 

Meniu 3 „ SET CROMO” 
Meniul permite programarea până la 4 deschideri şi  4 închideri automate pe zi şi de a îl face activ sau neactiv 
pentru fiecare din zilele săptămânii. 

Meniul este alcătuit din 37 pagine care pot fi selecţionate folosind tastele  ( înainte),  (înapoi) iar în 

interiorul diferitelor pagine setările pot fi variate folosind tastele  de creştere  şi  pentru micşorare. 

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

În pagina a doua a meniului  se poate programa orariul primei porniri (START PROG- 1) 

Notă: Reglările orariului variază la intervale de 10 min. 

În pagina a treia a meniului se poate programa orariul primei închideri(START PROG- 1). 

În pagina a patra a meniului se pot activa (on) sau dezactiva(off); pentru ziua de LUNI orariul de pornire şi 
închidere (PROG-1) în prealabil activate. 

Începând cu pagina a şasea din meniu se poate activa (on) sau dezactiva (off) orariul de deschide şi închidere 
(PROG.1) pentru celelalte zile ale săptămânii ; Marţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă şi Duminică. 

De la a 11a pagina a meniului se poate face programarea celei de a 2°a aprindere (START PROG.2) , de la 
următorul orar de închidere (STOP PROG. 2) iar de la urmatoarele pot fi active (on) sau dezactive(off) aceste 
orarii pentru fiecare din zilele săptămânii; Luni; Marţi....Duminică. 

Începând cu paginile succesive, prin aceleaşi mijloace descrise mai sus, este posibilă programarea orariului 
de deschidere (START PROG- 3), un al 3lea program de închidere (STOP PROG-3), un al 4lea program de 
deschidere (START PROG.4), un al 4lea program de închidere (STOP PROG-4) şi de a activa (on) sau 
dezactiva(off) aceste orarii pentru fiecare din zilele săptămânii; Luni, Marțţi....Duminică. 

După ce aţi făcut programarea, care va rămâne în memoria unităţii electronice a sobei, pentru a activa cu 
adevarat funcţia CROMO este important să fi fost activată în preaabil în prima pagina a meniului cromo,sau 

mai simplu, ţinând apăsată tasta  ; fiecare apăsare a tastei  activează temperatura sau dezactivează 
funcţia CROMO. 
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Meniu 4 „ ALEGE LIMBA” 

 

Meniul permite, folosind tastele  de a alege limba în care vor fi vizionate mesajele pe telecomandă. 

Se poate alege între ITALIANĂ., ENGLEZĂ, GERMAN, şI FRANCEZĂ. 

 

                         
 

Meniu 5 MODALITATEA STAND- BY 

Meniul permite, folosind tastele   activarea (on) sau dezactivarea(off) funcţiei STAND-BY. 

Cand este activă funcţia STAND.BY se închide în automat soba când temperatura ambientală este mai mare 
cu  2° C decât cea programată (cu o întârziere de15 min): soba rămâne în STAND-BY  dar este pregătită să 
se deschidă în mod automat. 

Succesiv, când temperatura se reduce cu 2° C fată de cea programată, soba se activează în mod automat; 
urmează faza de DESCHIDERE şi toate fazele succesive până când aceasta ajunge la stadiul de 
FUNCŢIONARE. 

Meniul 6 „ MODALITATEA SONERIE” 

Meniul poate să, folosind tastele  să activeze (on) sau dezactiveze( off), ALARMA ACUSTICĂ a unităţii 
electronice a sobei. 

Când este activă, alarma acustică emite un scurt semnal şi la orice presiune a butoanelor telecomandei sau 
când se verifică o alarmă, este semnalată eroarea cu un semnal acustic intermitent care poate fi oprit 

apăsând pe tasta . 

 

- Meniu 7  „ TARA MT ÎNALTIME” 

Meniul poate, folosind tastele , să programeze ALTITUDINEA locului de instalare a sobei cu întreruperi de 
100 m. 
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NOTĂ: Corecta programate a altitudinii trebuie făcută înainte de a activa soba pentru prima dată şi e necesar 
pentru o buna funcţionare a sistemului CONTROL SYSTEM care permite sobei să îmbunătăţească 
modalitatea de funcţionare. 

 

-Meniu 8 „ÎNCĂRCĂTURA INIŢIALĂ” 

Meniu pentru a efectuarea „ÎNCĂRCATURII INIŢIALE a cohleei  care transportă peleţii în interiorul camerei de 

ardere. Ținând apăsată tasta  cohlea se porneşte şi apare pe ecranul telecomandei o numărătoare inversă 
care durează 90° sec., odată expirat timpul cohlea se opreşte. 

 

Este oricum posibil să fie întreruptă încărcătura iniţială ţinând apasată tasta . în momentul în care primele 
bucăţi de peleţi cad în interiorul sobei. 

Notă: încărcătura iniţială trebuie făcută inainte de a aprinde pentru prima data soba. Înainte de a aprinde soba 
se curaţă sertarul de resturile de peleţi, dacă nu soba nu se va aprinde imedat ce se încearcă aprinderea. 

                                      
-Meniu 9 „STAREA SOBEI” 

Meniu care foloseşte tehnicului pentru a vizualiza datele tehnice relative la STAREA  de FUNCŢIONARE  a 
SOBEI. 

 

-Meniu 10 CALIBRARE TEHNICĂ 

Meniul consimte de a fi modifica parametrii de funcţionare a sobei. 

Acest meniu este protejat de un codice de acces şi este doar pentru TEHNICII ABILITAŢI. 

 

 

UTILIZAREA SOBEI 

 
Pentru a porni soba şi urmării funcţionalitatea acesteia, după ce a fost corect instalată, urmariţi paşii  descrişi 
mai jos. 
• Setaţi înălţimea locului de instalare (a se vedea Meniu 7 " TARA MT INĂLŢIME). 
• Umpleţi cu peleţi. 
• Efectuaţi încărcătura iniţială (a se vedea Meniu 8 "încărcătura iniţială). 
 
• Pentru a aprinde soba ţineţi apăsată tasta  pentru cca 3 sec de la telecomandă (sau panoul de 

control); pe ecranul telecomenzii se va citi APRINDERE, care marchează începutul fazei de aprindere. 
După 40" pe afişajul telecomenzii se va citi ÎNCĂRCARE PELEŢI care marchează începutul 
încărcării cu peleţi. După câteva minute, peleţii iau foc, flacăra apare şi începe arderea; aprinderea 
 este indicată pe afişajul telecomenzii cu cuvintele FOC PREZENT. 
 
După 5 min. necesare pentru stabilizarea flăcării, soba trece la stadiul de funcţionare activă 
indicat pe afişajul telecomenzii folosind  cuvântul MUNCĂ. Când temperatura în schimbătorul de 
căldura a  sobei este suficient de mare, ea activeaza ventilatorul care suflă aer cald în atmosferă. 
 
• Setaţi temperatura apăsând butonul de pe telecomandă şi apoi folosind tastele   pentru a creşte 

şi tasta  pentru a micşora valoarea stabilită (intervalul stabilit de la +7 ° C la +40 ° C).
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NOTĂ: temperatura din ambient este de obicei detectă de telecomandă care acţionează ca un 
 termostat de mediu; atunci când telecomanda nu mai comunică cu panoul de comandă a sobei 
 (în caz de eşec, atunci când bateriile sunt descărcate, atunci când transmiţătorul este prea 
 departe de unitate), în  automat intră senzorul ambiental conectat la soba ca un termostat de cameră. 
Când se restabileşte comunicarea cu telecomanda, se revine automat la telecomandă ca un termostat. 
 
• Setaţi puterea de funcţionare a sistemului de încălzire prin apăsarea butonului de       

pe telecomandă şi apoi folosiţi tasta  pentru a mări valoarea setată şi tasta  ca valoarea să scadă. 

 
Puteţi alege între cinci niveluri de putere (1-5) şi e posibilă setarea funcţiunii AUTOMATIC (Auto) 
 în cazul în care este soba cea care reglează în automat nivelul de putere cel mai adecvat pentru 
a obţine cât mai repede posibil valoarea de temperatură  a mediului ambiant dorit (vezi paragraful 
 anterior). 
NOTĂ: Puteţi seta puterea de a opera cu tastele  de pe  panoul de control, dar în acest caz, 

 putem alege doar nivelurile de putere 1-3 şi 5 (a se vedea secţiunea Panoul de control). 
Când temperatura atinge valoarea setată, sistemul de încălzire este plasat în stare de funcţionare 
MODULAR indicat pe afişajul telecomenzii prin cuvântul FUNCŢIONARE  MODULARĂ. 
În starea MODULAR, soba functionează la putere minimă( putere1). 
Când temperatura scade cu 2 ° C, soba începe în mod automat să funcţioneze până ajunge la 
temperatuta setată iar pe ecranul  telecomenzii va reveni mesajul FUNCŢIONARE. 

 

 
NOTĂ: Dacă aţi activat STAND-BY, la marirea cu mai mult de 2° C a temperaturii ambiantă, 
 soba intră în stand-by, secţiunea Meniu 5 "modul stand-by." 
• Pentru a dezactiva soba,  apăsaţi pentru aproximativ 3"  butonul(3) al telecomenzii (sau panoul de 
control); pe ecranul transmiţătorului se va citi mesajul CURĂŢENIE FINALĂ care dă 
startul de închidere şi răcire a sobei. 
Atunci când soba este complet oprită şi răcită (după aproximativ 20 / 30 min.), se termină faza de 
inchidere şi soba va fi ÎNCHISĂ,  iar  pe ecranul telecomenzii  va fi scris ÎNCHIS. 
 
 

Mesaje de pe telecomandă 

 
DESCHIDERE 
Faza de aprindere a sobei; se activează aprinderea cartuşului caloric şi extractorul de fum. 
 
ÎNCĂRCARE PELEŢI 
Faza de încărcare peleţi; activează cohlea de încărcare. 
 
PREZENŢĂ FOC 
Faza de stabilizare; peleţii sunt aprinşi şi arderea este iniţiată. Bujia de aprindere se stinge. 
 
FUNCŢIONARE 
Faza activă de funcţionare; soba funcţionează la puterea de încălzire setată de către utilizator. 
 
FUNCŢIONARE MODULARĂ 
Faza modulară; temperatura dorită a camerei a fost atinsă şi soba este în funcţiune la putere minimă. 
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CURAŢARE VAS CU JAR 
Etapa de curăţare a vasului cu jar; aspiratorul de fum lucrează la viteză maximă pentru a elimina orice 
acumulare de cenuşă în grătar. 
 
RĂCIRE 
Faza de răcire; soba este în stadiul de  răcire înainte de a intra în starea de STAND-BY (Mesajul, de 
asemenea, apare atunci când încercaţi să porniţi încălzitorul în primele minute de CURAŢARE FINALĂ). 
 
STAND-BY 
Faza STAND-BY; soba este oprită, dar aşteaptă pentru a porni în automat. 
 

CURAŢIREA 
Etapa de curăţenie finală ; extractorul de fum aspiră cu viteză maximă reziduurile de peleţi din 
 grătar, scoate reziduuri de fum, elimină acumularea de cenuşă din grătar şi se răceşte soba. 
 
ÎNCHIS 
Soba este oprită. 
 
LIPSA SEMNAL 
Telecomanda care comunică via radio cu panoul de comandă nu are semnal din cauza distanţei 
excesive, codul radio diferă între sobă şi radio, nivel înalt de poluare electromagnetică, 
 lipsă de control de la distanţă sau la panoul de control. 
 
 

MESAJE DE ALARMĂ SAU ANOMALII: 
TEMP- PREA MARE 
Temperatura excesivă (avertizare timpurie) în camera de ardere este o temperatură prea  
mare (extractor de fum aspiră cu putere maximă cu scopul de a reduce această temperatură). 
 
DEFECT DEBITMETRO 
Defecţiune debit masă de aer; senzorul care măsoară debitul de aer de    ardere este defect 
 (soba continuă să funcţioneze excluzând ajustarea aerului de ardere automat). 
 
CURAŢARE VAS CU JAR /TIRAJ INSUFICIENT 
Faza de CURAŢARE SUPLIMENTARĂ cauzată de un tiraj insuficient; poate fi necesară verificarea 
instalării coşului de fum, efectuarea unei curăţări a coşului de fum şi / sau a sobei (curăţare regulară). 
 
ALARMĂ  ACTIVĂ/ AT 1 – BLACK-OUT (memorie alarmă / AL 1 – BLACK OUT) 
 Întrerupere a reţelei de energie electrică de mai mult de 20" (în cazul în care întreruperea este mai 
mică de 20" soba îşi reia funcţionarea normală). 
ALARM ON / Al 2 - Senzor flacară (memorie de alarmă / Al 2 –SENZOR FLACARĂ) 
Sonda care măsoară temperatura flăcărei este defectă. 
 
ALARMA ACITVA / A 3 – TEMP IN EXCES - (memorie alarmă / AL 3 –TEMP ÎN EXCES-) 
Temperatură excesivă;în camera de ardere există o temperatură care a depăşit limita de siguranţă. 
 

 
ALARMA ON / 4 AL - ASPIRAT- DEFECT(memorie alarmă / AL 4- ASPIRAT- DEFECT) 
Extractor defect; extractorul de fum este defect. 
 
ALARMA  ACTIVA / 5 – APRINDERE EŞUATĂ ( memorie alarmă / AL 5 –APRINDERE EŞUATĂ) 
Aprindere eşuată; au trecut 15' de la aprinderea sobei şi arderea nu este începută. 
 
ALARM ON / LA 6 – OPRIRE ACCIDENTALĂ - (ALARMA MEMORY / AL 6 –OPRIRE ACCIDENTALĂ) 
Oprire  accidentală; în timpul funcţionării active sau modulare, soba este oprită pentru lipsa de peleţi 
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 sau din alte motive. 
ALARM ON / AL 7 - SIGURANŢĂ-TERMICĂ (memorie alarmă / AL7 - SIGURANŢĂ-TERMICĂ) 
Siguranţă termică; temperatura peleţilor din rezervor este prea mare şi a intervenit termostatul de 
siguranţă. 
ALARM ON / AL 8 - LIPSĂ PRESIUNE - (ALARMA MEMORY / AL 8 -LIPSĂ PRESIUNE) 
Presiunea lipseşte; presiunea în acestă cameră este neadecvată pentru funcţionarea în 
siguranţă şi operativă, intervenind comutatorul de presiune. 
 
ALARM ON / AL 09 – SONDA FUM (memorie alarmă / AL09 – SONDA FUM) 
Sonda care măsoară temperatura fumului, daca este defectă. 
ALARM ON / AL 12 – LIPSA FLUX (memorie alarmă / AL 12 –LIPSA FLUX) 
Fluxul de admisie de aer de combustie a încălzitorului este insuficientă. 
 
NOTĂ: Atunci când există o alarmă (ALARMĂ ACTIVĂ ...), sau atunci când o alarmă care avut loc 
 a fost memorizată (MEMORIE ALARMĂ ...) pentru a "debloca" soba va trebui eliminată cauza care a 
declanşat alarma şi apoi apăsaţi pentru aproximativ 3" butonul  de pe 

 telecomandă; soba va face o curăţenie finală şi apoi se va pune în poziţia de a ÎNCHIS. 
Puteţi reporni soba în mod normal. 
 
 

Poziţionarea telecomenzii 
 
Telecomanda este echipată cu suport pentru montare pe perete, vă recomandăm să NU o poziţionaţi 
 lângă sobă, ci pe unul dintre peretii mai departe de ea. Funcţionarea corectă este garantată de la  
o distanţă maximă de 7 metri, fără obstacole majore (pereţi şi / sau pereţiîntre radio şi încălzire (Fig. 16) 
 şi cu  bateriile încărcate. Înălţimea recomandată pentru măsurarea corectă a temperaturii este data de  
poziţionarea telecomenzii la o distanţă  între 1.50 şi 1.60m. Nu aşezaţi transmiţătorul in apropierea  
surselor de căldură. 
 
Telecomanda trebuie să fie: 
-Manovrată cu grijă 
-Protejată împotriva elementelor (ploaie, soare, etc) 
-Ţinută departe de copii 
-Ţinută departe de sursele de căldură 
 
BATERII (Fig. 17) 
Bateriile care alimentează telecomanda  trebuie să fie eliminate în mod corespunzător, sau dacă este 
posibil, reciclate. 
Pentru tipul de baterie citiţi eticheta de pe baterie. 
Pentru informaţii despre metodele actuale de eliminare, adresaţi-vă centrului local de reciclare. 
Bateriile trebuie să fie înlocuite anual. 
Capacul din spate poate fi eliminat manual. 
Nu expuneţi niciodată bateriile la flacără deschisă, pentru a evita riscul de explozie. 
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Poziţionare antena sobă 
 
Pentru a asigura o mai bună comunicare radio, locul de poziţionare al antenei trebuie să  " fie la vedere" 
 şi nu în contact cu structura din metal sau complet în spatele sobei. 
AVERTISMENT pentru interferenţă 
Gama de dispozitiv poate fi redus semnificativ în cazul în care mediul este poluat de alte dispozitive, 
cum ar fi căşti fără fir, video jocuri, sau alte dispozitive pot afecta performanţa sistemului. 
 Asigurati-vă de prezenţa unor astfel de dispozitive în scopul de a limita folosirea acestora si necesitatea 
 de a evita poluarea inutilă a spectrului electromagnetic. 
 

Modificarea codicelui radio 
 
În cazul în care există in apropiere de dispozitive de radio-controlate care folosesc aceeaşi frecvenţă  

radio de transmitere de la soba dumneavoastră (ca de exemplu o altă sobă în apartamentul de 
alături), pot apărea interferenţe. 
Pentru a evita interferenţele, trebuie să alocaţi un cod radio la fiecare sobă, prin efectuarea  
următoarei proceduri : 
1 Ţineţi apăsat pentru câteva secunde butoanele  de pe telecomandă până când vedeţi mesajul  

ALEGERE UNITATE 0 (0 este codul unităţii stabilite de fabrică). 
 

2 - Folosind butoanele   pentru a selecta un alt cod, 1.2 sau 3 unităţi. 

3 - Deconectaţi soba de la priză pentru câteva secunde şi apoi  reconectaţi-o. 
4 - Apăsaţi butonul  de pe telecomandă; pentru scurt timp apare pe ecran scris STAND BY, şi, ulterior 

 UNITATEA ÎNCARCATĂ-1 (sau 2 sau3). 
După schimbarea codului, afişajul de pe telecomandă, dreapta sus, va ramane aprinsă o  lumină care 
 indică poziţia sa cu codul radio încărcat. 
 
NOTĂ: Dacă la sfârşitul procedurii de pe ecranul telecomenzii se afişează mesajul LIPSĂ SEMNAL, 
 trebuie să vă refaceti procedura de la capăt. 
NOTĂ: Atunci când devine necesară schimbarea bateriei în transmiţător, se pierde din memorie codicele 
 şi în acest caz, trebuie să repetaţi procedura de schimbare a codului. 

 
 

 
 
Legatura dintre telecomandă și sobă (fig. 18) 
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În cazurile în care, din cauza poluării electromagnetice, comunicarea radio între radio şi soba nu 
 funcţionează corect, este posibilă conectarea telecomenzii la sobă printr-un cablu opţional (nu este 
furnizat). 
Cei doi conectori prezenţi la capetele cablului trebuie să fie conectaţi la  conectorii de pe profilul lateral 
 de control pe panoul frontal. 
NOTĂ: Atunci când transmiţătorul este conectat la sistemul de încălzire primeşte alimentarea electrică 
necesară pentru funcţionarea acestuia din panoul de control şi este indispensabilă SCOATEREA  
BATERIILOR din compartimentul lor. 

 
 

 

 

10 - Informaţii GENERALE privind operaţiunile de întreţinere 

 
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 se vor oferi toate informaţiile necesare 
pentru a putea efectua aceste operaţiuni în condiţii de maximă siguranţă. 

 
1 – Soba trebuie să fie oprită şi răcită. 

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

3 – Când se efectuează întreţinerea, nicio persoană nu trebuie să stea în apropiere cu excepţia persoanei 
responsabile cu întreţinerea. 

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

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

 

 
 

 

 

  – ÎNTREŢINEREA ZILNICĂ  
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CURĂŢAREA VASULUI DE COLECTARE A CENUŞEI(fig. 20) Eliminaţi cenuşa, care se depozitează în 
interiorul vasului.  

CUM SĂ ACŢIONĂM : Folositi peria din dotare, adunaţi resturile cu aspiratorul. 

Eliminaţi eventualele resturi de pe pereţii vasului. 

SFATURI: Când se repune la loc sertarul trebuie să se introducă vasul pe şina prezentă pe structură. 

 

Curăţarea schimbatorului(fig 21):  eliminaţi depozitele care se lipesc pe pereţii interiori ai 

schimbătorului. 

Cum să acţionăm: ridicaţi şi coborâţi cele 2 grătare de răzuire de 3-4 acţionând pe butoanele de operare, 

care se află situate în apropierea rezervorului cu peleţi.  

Sfaturi: Executaţi această operaţie trăgând de butoane în mod ferm. 

 

 

 

 

 - Întreţinerea la fiecare 2-3 ZILE 
 

CURĂŢAREA STICLEI: Eliminaţi praful, care se depozitează pe sticlă. 

CUM SĂ 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. Sticla poate să fie curăţată, chiar şi prin 
ştergerea acesteia cu un material umed de cenuşă. Verificaţi găurile de aer nu sunt infundate. 

  

Curăţarea vasului unde se adună cenuşa(fig. 22) : Eliminaţi cenuşa care se adună în vas. 

CUM SĂ ACŢIONĂM: Extrageţi complet vasul în aşa fel încât să-l goliţi complet. 

 
 

 
 
 
CURĂŢAREA ÎN FIECARE SĂPTĂMÂNĂ 
 

Curăţarea vasului (fig. 23) : Eliminaţi cenuşa care se depozitează în interiorul vasului. 

Cum sa acţionăm: deschideţi tipsia. Cu un aspirator, eliminaţi toate bucăţelele acumulate având grijă in mod 
particular la priza de aer şi la tubul care conţine flacăra de aprindere. 
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Adăugare apă în deumidificator(fig. 24) introduceţi apă în deumidificatorul situat sub capac. 

Cum să acţionăm: Ridicaţi capacul recipientului cu peleţi şi prin el introduceţi apa. 

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

Curăţirea elementelor vopsite sau în otel: Pentru o mai bună conservare a produsului vă sfătuim 

să-l ţineţi mereu curat. 
Cum să acţionăm: Utilizând un material umed şi moale. 

Sfaturi: Nu folosiţi NICIODATĂ substanţe abrazive. 

 
                                                  

 

 

 

 

 

11 - Demontarea pentru înlăturare 
Acest simbol, aplicat pe produs sau pe ambalaj, arată faptul că produsul NU trebuie să fie 
considerat ca un deşeu menajer normal, ci trebuie să fie duc la un centru de colectare adecvat 
pentru reciclarea aparaturii electrice şi electronice.  

Înlăturând în mod corespunzător, contribuiţi la evitarea posibilelor consecinţe negative, care ar 
putea deriva dintr-o înlăturare improprie a produsului. Pentru informaţii mai amănunţite despre 
reciclarea acestui produs, contactaţi primăria, serviciul local de înlăturare a deşeurilor sau 
magazinul de la care aţi cumpărat produsul.  

 - Demontarea pentru transfer  
Dacă şemineul trebuie să fie demontat pentru a fi transportat într-o altă locaţie, procedaţi după cum urmează: 

 

 

Înainte de a începe operaţiunile de demontare, decuplaţi alimentarea electrică. 

Demontarea trebuie să fie efectuată de personal calificat sau direct de constructor, acordând atenţie la 
separarea şi identificarea (marcarea) tuturor părţilor componente.  

O organizare perfectă a demontării asigură o remontare perfectă şi în condiţii de siguranţă. 

Întregul material trebuie să fie aşezat în locuri uscate şi ferit de agenţii atmosferici. 

Înainte de a începe noile operaţiuni de montare, controlaţi şi verificaţi cu acurateţe ca materialul să nu fi suferit 
daune.  
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- 12 - Inconveniente şi remedii 
 

INCONVENIENT CAUZA REMEDIUL 

   

A)Peleţii nu ajung 
în tipsie 

1)  Rezervorul PELETI gol 
2) Verificati motorul 
3) Verificati centralina electronica 
4) Interventia presostatului: -tubul de iesire fum 
infundat 
- verificati extractorul de fum 
5) Internventia termostatului de siguranta 
6) Surubul este blocat 
7) Verificati presostatul 
8) Verificati termostatul de siguranta 

1)  Umpleti rezervorul cu peleti 
2)Contactati asistenta tehnica 
3)Contactati asistenta tehnica 
4) Faceti urmatoarele: - curatati conducta de fum 
- contactati asistenta tehnica 
5)Lasati soba sa se raceasca 
6) Contactati asistenta tehnica 
7) Contactati asitenta tehnica 
8) Contactati asistenta tehnica 

B) Arderea nu se 
porneşte 

1) insuficient de aer decombustie pentru lipsa 

 de întreţinere 
2 ) Verificaţi incalzirea 
3 ) Pelete nu coboara în grătar 
4 ) Verificaţi caracteristicile peleţilor 
5 ) Asigurarea parametrilor tehnici 

1 - Curăţaţi grătar, în special, asiguraţi-vă că găurile nu 
obstrucţionate 
2 – Contactati asistenta tehnica 
3 - A se vedea inconvenientul A 
4 – Schimbati  peleţii 
5 – Contactati asistenta tehnica 

 

C) Focul se stinge 1 - Peletii nu se încadrează în grătar 
2 - Uşa nu este închisă 
3 - Garnitura uşii sunt usate 
4 - Verificaţi caracteristicile peleţi 
5 – Furnizare limitata de peleti 
6 - Insuficientă de aer de combustie 
7 - Asigurarea parametrii tehnici 

 

1 - A se vedea inconvenientul A 
2 - Închideţi uşa 
3 - Înlocuiţi sigiliile 
4 - Modificarea peleţilor 
5 – Contactati asistenta tehnica 
6 - Curăţaţi grătar, în special, asiguraţi-vă că găurile nu 
obstrucţionate 
7 – Contactati asistenta tehnica. 

 

D) Flacăra este 
mică, peleţii se 
acumulează în 
tipsie 

1 - Insuficienta de aer de combustie 
2 - Verificaţi caracteristicile peleţi 
3 - Uşa nu este închisă 
4 - Asigurarea parametrilor tehnici 

1 - Curăţaţi grătar, în special, asiguraţi-vă că găurile nu 
obstrucţionate. Curăţaţi grătarul de admisie în cazul în 
care în afara. 
2 - Înlocuiţi peleţi (a se vedea caietul de sarcini pe manual) 
3 - Închideţi uşa 
4 – Contactati asistenta tehnica 

 

 E) Sticla se 
murdăreşte 

excesiv 

1 - Garnitura uşii este uzata. 
2 - Pasajul de aer de spălare este obstrucţionat 
3 - Insuficient de aer de ardere 

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

F) Ventilatorul de 
aer cald nu 
funcţionează 

1) Verificati ventilatorul 
2) Verificati placa electronica 

1- Contactati asistenta tehnica 

2- Contactati asistenta tehnica 

G) Telecomanda nu 
funcţionează 

1 – Bateriile consumate 
2- Distanta der soba este prea mare 
3- Verificati telecomanda 

1) Inlocuiti bateriile 
2) Apropaiti-va de soba( in 7 m) 
3- Contactati asistenta tehnica 

H) Panoul de 
control nu se 
deschide 

1- Lipsa energie elctrice 
2- Siguranta intrerupta 
3- Lipsa legaturii dintre centralina si panoul de 
control 

1- Controlati:  
- Daca este o problrma cu linia de curent 
- Cablul de legatura intrerupt 
- Substituiti siguranta 
- Contactati asistenta tehnica 

 

 

NOTĂ: Vopseaua prezentă iniţial pe pereţii din fontă şi oţel din camera de ardere are numai un rol protector al 
acestora împotriva oxidării pentru perioada de stocare în magazie şi în timpul expediţiei. După câteva 
aprinderi iniţiale, această vopsea tinde să se ardă şi să se 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: …………………. 

  

La terminarea lucrărilor de instalare ale aparatului, subsemnatul client declar că lucrările au fost 
efectuate corect şi în conformitate cu instrucţiunile din prezentul manual de instrucţiuni.  

Declar, totodată, că am luat la cunoştinţă modul de perfectă funcţionarea şi cunosc 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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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: …………………. 

  

La terminarea lucrărilor de instalare ale aparatului, subsemnatul client declar că lucrările au fost 
efectuate corect şi în conformitate cu instrucţiunile din prezentul manual de instrucţiuni.  

Declar, totodată, că am luat la cunoştinţă modul de perfectă funcţionarea şi cunosc 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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