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Stimate client, vă mulţumim că aţi ales o sobă FIVER şi sperăm că veţi fi pe deplin satisfăcut de achiziţia Dumneavoastră.
Vă amintim că acest manual trebuie să fie considerat o parte integrantă a sobei şi trebuie să o însoţească până la dezmembrarea sa.
În fiecare zi, înainte de a ieşi din fabrică, este supusă unei întregi serii de teste şi verificări care asigură funcţionarea corectă a acesteia
şi absoluta fiabilitate a dispozitivelor sale de siguranţă.
Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta direct sediul nostru.
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1 INFORMAŢII GENERALE
1.1 Garanţia

Soba şi piesele mecanice şi electronice care au defecte din fabricaţie sunt acoperite de garanţie (a se vedea Dispoziţiile contractului).
După testare, aparatele electrice nu sunt acoperite de garanţie.
În timpul perioadei de garanţie, fiecare operaţiune de demontare sau înlocuire a pieselor trebuie să fie efectuată de Centrul de Asistenţă
Autorizat, sub rezerva decăderii garanţiei.
Eventualele daune suferite de sobă în urma unei folosiri diferite de cea prevăzută nu sunt acoperite de garanţie.
Acest manual cuprinde informaţii referitoare doar la modelul SOBĂ PE PELEŢI F5501A - F7501A.

i

Notă
Limba italiană este declarată limba oficială.

1.2 Scrisoare la livrare

Înainte de a începe să folosiţi soba, citiţi acest manual.
Pentru siguranţa sobei şi a operatorului, dispozitivele de siguranţă trebuie să fie întotdeauna eficiente.
Această foaie are scopul de a atesta că, după ce soba a fost instalată, dispozitivele sunt eficiente, că s-a predat manualul de folosire
şi că operatorul îşi asumă răspunderea de a-l respecta.

1.3 SIMBOLURI FOLOSITE

În continuare, sunt menţionate simbolurile posibile folosite în manual pentru a atrage atenţia cititorului asupra diferitelor nivele de pericol în timpul folosirii şi întreţinerii produsului.
ATENŢIE / PERICOL
Textele marcate cu acest simbol conţin informaţii importante privind siguranţa şi indică situaţii sau aspecte care
pot fi periculoase.

i

ÎNALTĂ TENSIUNE
Prezenţa unor tensiuni ridicate şi pericol de electrocutare.
NOTĂ: Textele marcate cu acest simbol conţin note şi informaţii suplimentare.
OBLIGAŢIA MĂNUŞILOR
Mănuşi anti-căldură: Activităţi care implică contactul cu părţi aflate la temperatură ridicată, îndeosebi în timpul lucrărilor
de întreţinere.
ATENŢIE
Suprafeţe calde

1.4 Terminologia folosită.
- sobă pe peleţi:
- PELEŢI: 		

aparat cu combustie continuă, denumit în continuare APARAT.
produs cu consistenţa granulară, obţinut prin aglomerarea lemnului virgin supus peletizării

1.5 Subiecte neexaminate

În această publicaţie NU sunt examinate subiectele privind:
- Instalarea
-	întreţinerile extraordinare.
Aceste operaţiuni trebuie să fie efectuate de personalul autorizat direct de fabricant sau de un Centru de Asistenţă Autorizat.

1.6 Scopul manualului

i

NOTĂ
Prin predarea acestui manual, declinăm orice răspundere, atât civilă, cât şi penală, privind accidentele provocate
de nerespectarea parţială sau totală a instrucţiunilor cuprinse în acesta.
Declinăm orice răspundere privind folosirea necorespunzătoare a sobei, folosirea incorectă de către utilizator, modificările şi/sau reparaţiile neautorizate, folosirea pieselor de schimb neoriginale pentru acest model.

Acest manual se referă la soba pe peleţi de lemn şi oferă un ghid pentru folosirea corectă şi sigură a acestora, precum şi pentru între-
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ţinerea lor raţională.
Pentru a învăţa în timp scurt cum se pune în funcţiune şi se foloseşte soba, trebuie să citiţi cu atenţie acest manual încă de la prima
folosire.
Soba a fost fabricată conform tuturor cerinţelor de securitate (considerate relevante); cu toate acestea, siguranţa maximă a utilizatorilor,
precum şi siguranţa altor persoane, depinde de citirea cu atenţie a acestui manual şi de curăţarea şi întreţinerea constantă şi atentă.
Prudenţa este oricum cea mai bună apărare împotriva accidentelor.
Anumite informaţii sau figuri din acest manual ar putea prezenta detalii sau piese care pot fi uşor diferite de cele ale sobei aflate în
posesia dvs., fără ca informaţiile esenţiale să fie totuşi modificate.
Având în vedere îmbunătăţirile continue, soba ar putea prezenta variaţii care nu sunt cuprinse în acest manual.
Eventualele modificări vor apărea, în funcţie de necesităţi, în versiunile următoare ale manualului.

1.7 Note pentru utilizator

Modificări arbitrare
Este interzis tuturor să modifice soba, în orice parte a sa şi pentru orice motiv, fără autorizaţia expresă în scris a fabricantului. Niciun
agent sau reprezentant al fabricantului nu este autorizat să dea dispoziţii care să modifice în niciun fel „instrucţiunile de folosire“, cerinţele de securitate, garanţia şi/sau modul de folosire a produsului.
Fabricantul declină orice răspundere şi avertizează cu privire la încălcarea celor declarate mai sus, rezervându-şi dreptul de a întreprinde eventual acţiuni împotriva celor care nu respectă aceste prevederi.
Folosiţi numai piese de schimb autorizate de fabricant. Doar personalul calificat este autorizat să intervină pentru a înlocui componentele interne ale sobei.

1.7.1 Utilizatorul sau operatorul

Utilizatorul este răspunzător pentru eventualele daune provocate lui însuşi, altor persoane sau lucrurilor de:
- folosirea necorespunzătoare a sobei în orice parte a sa;
- nerespectarea cerinţelor de securitate şi a normelor de protecţie a muncii.
Aparatul trebuie să fie folosit numai de către operatori autorizaţi.
Prin operator autorizat se înţelege personalul care:
- a citit în întregime „instrucţiunile de funcţionare“;
- a înţeles noţiunile prezentate în această publicaţie;
La sobă este prevăzută prezenţa constantă a unui operator;
În cazul unor dificultăţi în funcţionarea sobei, este suficient să se intervină la tabloul electric al instalaţiei generale.

1.7.2 FABRICANTUL

Producătorul nu este răspunzător pentru consecinţele care derivă din folosirea incorectă sau necorespunzătoare a sobei, de exemplu:
- folosirea unor materii prime necorespunzătoare, precum peleţii care nu sunt de lemn;
- moduri necorespunzătoare de folosire;
- neglijenţa în timpul întreţinerii;
- comportamente iresponsabile, neconforme bunului simţ comun;
- modificările arbitrare.

1.8 Control furnitură

La primirea furniturii controlaţi ca materialul livrat să fie conform comenzii şi să fie prezente „Instrucţiunile de folosire“.
La livrarea sobei, verificaţi să nu existe daune şi să nu lipsească piese. În cazul daunelor sau dacă lipsesc piese, contactaţi reprezentantul de zonă sau agentul de vânzare.

1.9 DIRECTIVE APLICATE

Acest produs este conform cu următoarele Directive Comunitare:
04/108/CE Compatibilitate electromagnetică;
- 06/95/CE Joasă tensiune.
- 89/106 CE Produse pentru construcţii
Pentru instalarea în Italia, se face referire la UNI 10683/98 cu modificările ulterioare şi se solicită fabricantului instalaţiei declaraţia
de conformitate conform Legii 46/90. Toate legile locale şi naţionale şi reglementările europene trebuie să fie respectate la instalarea
aparatului.
- EN 60335-1; EN 50165; EN 50366; EN 55014-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 14785; EN 61591; EN 60704-3; EN60704-2-13.
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1.10 IDENTIFICAREA SOBEI ŞI A FABRICANTULUI

Toate datele necesare pentru identificarea clară şi univocă a fabricantului, seriei, marcajului CE, sunt specificate pe plăcuţa aplicată
pe sobă (Figura 1).
Fig. 1

1.11 Cerințe
ATENŢIE
- Instalarea şi folosirea aparatului trebuie efectuată de personalul calificat şi autorizat pentru această activitate.
- Este necesară conformitatea cu toate legile, normele, directivele privind configuraţia hornurilor, ventilaţia/aspiraţia, instalaţiile şi electricitatea.
- Instalarea şi folosirea aparatului trebuie efectuate în medii corespunzătoare şi conforme cu reglementările în vigoare în domeniu.
- Producătorul declină orice răspundere datorată instalării necorespunzătoare, modificării aparatului şi componentelor sale, întreţinerii greşite, nerespectării reglementărilor în vigoare şi folosirii incorecte a aparatului.
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2 Descrierea sobei
2.1 DESCRIERE GENERALĂ

Soba pe peleţi a fost fabricată cu materiale studiate şi dimensionate pentru această întrebuinţare.
Fiecare sobă este prevăzută cu unul sau mai multe ventilatoare în funcţie de model, pentru a îmbunătăţi distribuţia căldurii.

2.2 Părţile principale

Părţile principale şi comenzile sobei sunt evidenţiate în Figura 3 şi în Tabelul 1:
TAB. 1
A Uşă cameră de ardere
B Mâner deschidere uşă cameră de ardere
C Fantă ieşire aer cald pentru încălzire
D Cameră de ardere / vatră
E Canal ieşire peleţi
F Vas pentru jar
G Tub rezistenţă cartuş / bujie incandescentă
H Suport vas pentru jar
I Sertar cenușă
J
K
L Canalizare aer uşă
M Tablou de comandă

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Capac rezervor peleţi
Orificiu de introducere ieşire gaze
Întrerupător general
Cablu conectare electrică
Panou acces reglare combustibil
LED de semnalizare
Poartă USB pentru reglarea plăcii
Buton de funcţionare
Sondă mediu

Siguranţă fuzibilă

Fig. 3

C
A

V

H
I
L

R
Q
S

U
MA
X

min

E
F

F

D

T
O
P
Z

OF

B

G

N

M

RO

7

FIVER S.r.l.

Sobă pe peleţi mod. F5501A - f7501a

Instrucţiuni de funcţionare

Rev. 1.1 - 05/2011

2.3 MODELE

Modelele prevăzute sunt (Tabelul 2):
TAB. 2
Model SOBĂ ECOLOGICA PE PELEŢI F5501A
Model SOBĂ ECOLOGICA PE PELEŢI F7501A

2.4 DIMENSIUNI DE GABARIT ŞI GREUTĂŢI

Pentru dimensiunile aparatului, consultaţi Tabelul 3 şi Figura 4a.
TAB. 3
TIP
F5501A
F7501A

a (cm)

b (cm)

c (cm)

d (cm)

e (cm)

83
83

46
46

58
58

7.5
7.5

20
20

Greutate (Kg)
85
87

2.5 CARACTERISTICI TEHNICE
TAB. 4
PUTERE NOMINALĂ
CONSUMURI
CAPACITATE REZERVOR
DIAMETRU IEŞIRE FUM
TIPUL MOTORULUI
TENSIUNE / FRECVENŢĂ
PUTERE NOMINALĂ
CLASA DE IZOLAŢIE
CLASĂ DE PROTECŢIE
PROTECŢIA TERMICĂ
SUPRATEMPERATURA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A
MOTORULUI
TEMPERATURA MAXIMĂ CU ROTORUL BLOCAT
TEMPERATURĂ MAXIMĂ DE EXERCIŢIU

8
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°C

F5501A
5.5
MIN 0.6 - MAX 1.2
15
80
2 SHADED POLES
230 / 50
50
H
I
/

F7501A
7.5
MIN 0.6 - MAX 1.5
15
80
2 SHADED POLES
230 / 50
50
H
I
/

°C

140

140

°C
°C

210
70

210
70

Kw
Kg / h
Kg
mm
V / Hz
W
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2.6 tipurile şi dimensiunile combustibililor recomandaţi
Folosiţi combustibil conform cerinţelor prevăzute de Norma UNI EN 14785:2006
Recomandaţi de fabricant (Tabelul 5):
TAB. 5

Tip de PELET
Diametru
Lungimea medie
Umiditate
Putere calorifică

LEMN VIRGIN
mm 6/7
mm 15/20
< 8%
MAX 4500 kcal/Kg

2.7 Racordare ţeavă ieşire fumuri
Scoateţi dopul care închide unul din cele două orificii de ieşire a fumului (Fig. 4b Poz. O) pentru a putea introduce ţeava de fum. Apoi
puneţi dopul în orificiul care rămâne deschis.

Fig. 4b

O
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3 Folosire
3.1 RECOMANDĂRI GENERALE
Cele descrise privesc siguranţa dvs.
• 	Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a folosi soba şi componentele sale.
•
Păstraţi cu grijă acest manual pentru orice consultare ulterioară de către diferiţii operatori.
•
Soba este un aparat pentru încălzire;
•
părţile sale ating temperaturi ridicate, iar contactul fără măsuri adecvate de precauţie poate provoca arsuri
grave. Fiţi foarte atenţi la copii.
•
Acest aparat va trebui să fie folosit numai în scopul pentru care a fost conceput. Orice alta întrebuinţare este
considerată improprie.
•
Dispozitivul nu trebuie să fie folosit ca incinerator şi nu trebuie folosiţi alţi combustibili decât peleţii de lemn.
•
Nu introduceţi degetele sau obiecte în fante.
•
În interiorul aparatului se află un ventilator care se roteşte cu viteză ridicată, ceea ce ar putea provoca grave vătămări
personale. Fiţi foarte atenţi la copii.
•
Aparatul trebuie să fie folosit numai de către personalul instruit cu privire la folosirea acestuia (Paragraful
1.7.1.).
•
Dacă este defect sau funcţionează greşit, apelaţi la cel mai apropiat Centru de Asistenţă Autorizat;
•
orice încercare de a scoate piese sau de a efectua întreţinerea aparatului îl poate expune pe utilizator la pericolul de
electrocutare. Soba conţine piese a căror întreţinere trebuie făcută de Centrul de Asistenţă Autorizat.
•
Pentru eventualele reparaţii, adresaţi-vă numai unui Centru de Asistenţă Tehnică autorizat de fabricant şi solicitaţi folosirea pieselor de schimb originale.
•
Legăturile electrice trebuie efectuate respectând normele de securitate.
•
Nu lăsaţi soba nesupravegheată cât timp este caldă.
•
Nu folosiţi alţi combustibili decât peleţii din lemn virgin recomandaţi (Tabelul 5).
•
Menţineţi întotdeauna curăţenia perfectă şi eficienţa tuturor dispozitivelor sobei.
•
• Efectuaţi întotdeauna verificările, curăţirile şi întreţinerile programate descrise în acest manual, citind cu
atenţie recomandările cuprinse în acesta.
•
Nu scoateţi, sub niciun motiv, etichetele adezive cu simbolurile de avertisment: dacă sunt deteriorate, solicitaţi
înlocuirea acestora.
•
Dezactivaţi aparatul dacă este defect sau funcţionează greşit, deconectându-l de la reţeaua electrică.
•
Nu blocaţi şi nu acoperiţi în niciun fel corpul sobei şi nu astupaţi fantele;
•
astuparea acestor fante provoacă incendii.
•
Nu expuneţi animalele sau plantele fluxului direct de aer al aparatului;
•
expunerea îndelungată directă la fluxul de aer al sobei poate avea influenţe negative asupra plantelor şi animalelor.
•
Aerisiţi camera, din când în când, în timpul folosirii aparatului;
aerisirea insuficientă poate provoca o insuficienţă a oxigenului în cameră.
•
Nu expuneţi soba contactului cu apa.
•
Izolaţia electrică s-ar putea deteriora, având drept consecinţe electrocutări şi defecţiuni din cauza diferenţelor
termice; verificaţi condiţiile instalării pentru a identifica eventualele daune.
•
Nu folosiţi gaze inflamabile în apropierea sobei.
•
Dezactivaţi întrerupătorul posterior punându-l pe „0“ (Fig. 5, Poz. P) dacă nu folosiţi aparatul pe perioade îndelungate.
•
Pentru toate sobele noastre se testează aprinderea în linie. Eventualele reziduuri de combustie sunt rezultatul
acestei testări.

Fig. 5

P

ATENŢIE
Non atingeţi suprafețele sobei când este
în funcţiune.
Înainte de a face întreţinerea obişnuită,
aşteptaţi cel puţin 1,5 ore după stingerea
aparatului.
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ATENŢIE
Trebuie respectate următoarele
condiţii de siguranţă (Figura 6):

m
4
m

40 c

20

cm

c
20
m
40
cm

• Distanţa minimă pe laturi şi în spate de 40 cm
faţă de materialele mediu inflamabile
• În faţa sobei nu pot fi amplasate materiale uşor
inflamabile la mai puţin 80 cm.
• Dacă soba este instalată pe o pardoseală inflamabilă, trebuie aşezată o placă de material
izolant la căldură care să iasă în afară cu cel
puţin 20 de cm pe laturi şi cu 40 de cm în partea
din faţă.
• Pe sobă şi la distanţe mai mici decât cele de
siguranţă, nu pot fi aşezate obiecte din material
inflamabil sau dintr-un material care poate compromite funcţionarea corectă.
• Se recomandă, de asemenea, să ţineţi în afara
zonei de încălzire a vetrei şi, oricum, la o distanţă de cel puţin 1 metru faţă de blocul de încălzire, toate elementele din material combustibil
sau inflamabile, precum traverse, obiecte din
lemn, perdele, lichide inflamabile.

Rev. 1.1 - 05/2011

3.3 Aerisire minimă pentru priza de aer externă
ATENŢIE
Asiguraţi-vă că încăperea în care se află soba este aerisită printr-o priză de aer externă cu diametrul de cel puţin
50 de mm.

3.4 Punerea în funcţiune

Punerea în funcţiune a aparatului trebuie făcută numai după terminarea lucrărilor de instalare, montaj şi conectare la conductele de
evacuare a fumurilor.

i
i

NOTĂ
Uscarea completă a vopselei de finisaj a sobei se face după câteva procese de încălzire: în primele perioade de
funcţionare, aparatul ar putea emana mirosuri neplăcute. Aerisiţi încăperea pentru a permite eliminarea acestor
mirosuri.
NOTĂ
Scoateţi din rezervor toate uneltele care au fost introduse în timpul ambalării şi asiguraţi-vă că în rezervor nu se
află eventuale corpuri străine.

3.5 încărcarea combustibilului

Fig. 7

N
K

i

NOTĂ
La încărcarea cu combustibil, se recomandă să evitaţi contactul sacului cu PELEŢI cu
soba.

Încărcarea combustibilului se face în partea superioară a
aparatului, unde se află rezervorul (Fig. 7, Poz. K)
Această operaţiune se face prin scoaterea capacului superior (Fig. 7, Poz. N), folosind mănuşi corespunzătoare care
să protejeze mâna de posibilele surse de căldură cauzate
de aparatul în funcţiune.
Se recomandă să controlaţi şi să menţineţi constant nivelul
de peleţi din rezervorul de alimentare, pentru a evita stingerea focului din cauza acestei lipse.
Este important să rămână închis capacul rezervorului, cu
excepţia cazului în care se introduce combustibilul.
Fiţi atenţi să nu introduceţi în mod voluntar sau accidental
corpuri străine, altele decât combustibilul recomandat, în
interiorul rezervorului.

RO

11

FIVER S.r.l.

Instrucţiuni de funcţionare

Sobă pe peleţi mod. F5501A - f7501a

Rev. 1.1 - 05/2011

3.6 PRIMA APRINDERE sau aprinderea în urma golirii rezervorului

- Verificaţi că rezervorul de peleţi este plin (Fig. 7, Poz. K).
- Închideţi uşa vetrei (Fig. 3, Poz. A).
- Verificaţi ca aparatul să fie conectat la priza de curent (Fig. 3, Poz. Q).
- Activaţi întrerupătorul posterior punându-l pe „I“ (Fig. 5, Poz. P).
- rotiţi butonul de pe tabloul de comandă (Fig. 8, Poz. U) în afara zonei „OFF“. Faza de aprindere şi stingere este vizualizată de LED
(Fig. 3, Poz. S) care va fi de culoare verde şi va clipi foarte rapid (5 clipiri pe secundă).
- Se poate face umplerea dispozitivului elicoidal în cazul primei aprinderi şi/sau a aprinderii în urma golirii rezervorului:
1. Mutaţi butonul din poziţia OFF pe MAX de două ori în timp de două secunde.
2. Când se ajunge la poziţia MAX, va începe încărcarea manuală a peleţilor.
3. Încărcarea dispozitivului elicoidal se termină când peleţii ajung la vasul de jar (Fig. 3, Poz. F) (circa 3 minuti). Când s-a
terminat încărcarea peleţilor, puneţi butonul pe temperatura dorită.
- Reglaţi temperatura dorită a mediului acţionând asupra poziţiei butonului (Fig. 3, Poz. U). Reglarea se face între minim 16°C (poziţia
min) şi maxim 28°C (poziţia MAX). În funcţie de temperatura programată, placa tabloului de comandă gestionează puterile în funcţie
de temperatura curentă a mediului. Când temperatura mediului este inferioară celei programate, LEDUL va fi de culoare verde şi va
clipi în funcţie de puterea calculată.

Fig. 8

min
F

F

OF

X

X

OF

U

MA

MA

min

U

Fig. 9

- Aşteptaţi aprinderea sobei
După atingerea temperaturii programate, ledul va deveni fix şi de culoare verde.
În continuare (Tabelul 6) este descrisă starea ledului şi semnificaţia.
TAB. 6

Culoare LED
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Portocaliu
Roșu
Roșu
Roșu
Roșu
Roșu
Roșu

starea sobei: Descriere LED
CLIPIRE
Clipire lentă
Clipire rapidă
1 clipire
2 clipiri
3 clipiri
4 clipiri
5 clipiri
Fix
Fix
1 clipire
2 clipiri
3 clipiri
4 clipiri
5 clipiri
6 clipiri

SEMNIFICAŢIE
Soba stinsă nicio alarmă
Soba în stadiul de aprindere sau de stingere
Soba aprinsă în puterea 1 în reglare
Soba aprinsă în puterea 2 în reglare
Soba aprinsă în puterea 3 în reglare
Soba aprinsă în puterea 4 în reglare
Soba aprinsă în puterea 5 în reglare
Soba aprinsă, temperatura progr. atinsă
Soba în reglare putere fixă min sau MAX
Alarmă sfârşit combustibil
Alarmă sondă fumuri
Alarmă sondă mediu
Alarmă aprindere eşuată
Alarmă Black-out
Alarmă encoder defect

atenţie
Uşa vetrei trebuie să fie întotdeauna închisă în timpul funcţionării aparatului.
Eventualele intervenţii la camera de combustie trebuie efectuate cu soba dezactivată şi la temperatura mediului.
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NOTĂ
Pentru folosirea corectă a dispozitivelor şi a organelor de reglare, trebuie respectate indicaţiile prezentate în continuare:
- Nu forţaţi dispozitivele, de îndată ce simţiţi o rezistenţă datorată limitatorului de cursă.
- Respectaţi indicaţiile date de LEDUL de pe tabloul de comandă (Fig. 3, Poz. S) şi, dacă aveţi îndoieli, verificaţi
semnificaţia semnalului luminos reprezentat în Tabelul 6
- Fiţi atenţi ca uşa vetrei (Fig. 3, Poz. A) să rămână închisă în timpul funcţionării aparatului.

3.7 Aprindere ciclu normal

- Verificaţi că rezervorul de peleţi este plin (Fig. 3 Poz. K).
- Scoateţi şi controlaţi ca vasul pentru jar (Fig. 11 Poz. F) inclusiv orificiile şi sertarul pentru cenuşă (Fig. 12 Poz. I) să fie curate şi fără
reziduuri de cenuşă.
ATENŢIE
Fiţi atenţi la eventuala prezenţă a reziduurilor încă calde.

Fig. 11

Fig. 12

F

I

Fig. 13

Fig. 14

F

I
G
- Puneţi la loc sertarul pentru cenuşă (Fig. 13 Poz. I).
- Puneţi la loc vasul pentru jar, verificând ca orificiul lateral de dimensiune mai mare (Fig.14 Poz. F) să corespundă cu tubul bujiei incandescente de aprindere (Fig. 14 Poz. G).
- Închideţi uşa vetrei (Fig. 3, Poz. A).
- Verificaţi ca aparatul să fie conectat la priza de curent (Fig. 3, Poz. Q).
- Activaţi întrerupătorul posterior punându-l pe „I“ (Fig. 5, Poz. P).
- rotiţi butonul de pe tabloul de comandă (Fig. 8, Poz. U) în afara zonei „OFF“.
- Reglaţi temperatura dorită a mediului acţionând asupra poziţiei butonului (Fig. 3, Poz. U).
RO
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3.8 Stingerea

- Când s-a terminat folosirea, rotiţi butonul de pe tabloul de comandă (Fig. 9, Poz. U) pe OFF.
- Dacă doriţi să întrerupeţi funcţionarea sobei pentru perioade îndelungate, dezactivaţi întrerupătorul posterior, punându-l pe „0“ (Fig.
5, Poz. P).

3.9 mesaje de alarmă

LEDUL de pe tabloul de comandă descrie, prin intermediul clipirilor, eventuala situaţie de alarmă. În continuare (Tabelul 7) este descrisă
acţiunea pe care placa tabloului de comandă o efectuează în funcţie de stadiul în care se află soba.
TAB. 7

MESAJE DE ALARMĂ

Nume alarmă

se întâmplă dacă...

Alarmă sondă mediu
defectă

Dacă temperatura măsurată
de sonda pentru mediu este
sub -20°C sau peste 70°C

Alarmă sondă fumuri
defectă

Dacă temperatura măsurată
de sonda pentru fumuri este
sub -20°C sau peste 300°C

Alarmă - black out

Dacă lipseşte curentul electric

Alarmă encoder

Dacă lipseşte semnalul senzorului aflat pe extractorul
de fumuri

acţiune
- Dacă soba este stinsă: soba rămâne stinsă şi
semnalează alarma
- Dacă soba este în stadiul de aprindere sau
răcire: soba se stinge efectuând ciclul de stingere
şi semnalează alarma
- Dacă soba este în stadiul de încărcare cu
combustibil: soba se stinge efectuând ciclul de
stingere şi semnalează alarma
- Dacă soba este în stadiul de stabilizare a
flăcării: soba se stinge efectuând ciclul de stingere şi semnalează alarma
- Dacă soba este în stadiul de curăţare a vasului pentru jar: soba se stinge efectuând ciclul de
stingere şi semnalează alarma
- Dacă soba este aprinsă: soba se stinge efectuând ciclul de stingere şi semnalează alarma

3.10 RECOMANDĂRI FUNDAMENTALE
atenţie
Stingeţi şi lăsaţi aparatul să se răcească la temperatura mediului înainte de a efectua întreţinerea. Aşteptaţi cel puţin
1 oră şi ½ după stingerea aparatului.
atenţie
Folosiţi întotdeauna mănuşi anti-căldură pentru a evita posibilele arsuri ale pielii.
atenţie
Dezactivaţi întrerupătorul posterior punându-l pe „0“ (Fig. 5, Poz. P).
Scoateţi ştecherul din priza de curent.
atenţie
NU deconectaţi aparatul de la priza de curent şi nu dezactivaţi întrerupătorul posterior punându-l pe „0“ (Fig. 3,
Poz. P) în timpul funcţionării sobei. Această manevră blochează toate motoarele aparatului şi împiedică evacuarea
fumurilor aflate în interiorul sobei.
atenţie
În cazul incendierii hornului, deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică, nu deschideţi niciun compartiment al
aparatului şi contactaţi pompierii.

3.11 Funcţii de siguranţă automate

BLACK OUT
După un black out, soba se opreşte şi trebuie repetate operaţiunile de la paragraful 3.6
SUPRAÎNCĂLZIREA
În cazul supraîncălzirii anormale a aparatului, interviene sistemul de siguranță care pune aparatul la puterea minimă până la restabilirea
condiţiilor normale
DISPOZITIVUL ELECTRIC DE PROTECŢIE LA SUPRACURENT
Aparatul este protejat faţă de suprasarcinile de curent printr-o siguranţă fuzibilă.
ATENŢIE
Eventuala înlocuire a acesteia trebuie să fie executată numai de persoane calificate.
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4 Întreţinerea şi curăţarea obişnuită
ATENŢIE
Stingeţi aparatul şi lăsaţi-l să se răcească la temperatura mediului înainte de a face întreţinerea obişnuită.

Folosiţi întotdeauna mănuşi anti-căldură pentru a evita posibilele arsuri ale pielii.
Dezactivaţi întrerupătorul posterior punându-l pe „0“ (Fig. 5, Poz. P).
Scoateţi ştecherul din priza de curent.

4.1 Întreţinerea obişnuită

ATENŢIE
Înainte de a face întreţinerea obişnuită, aşteptaţi cel puţin 1 oră şi ½ după stingerea aparatului.

CURĂŢAREA VASULUI PENTRU JAR.
- Curăţaţi cu grijă vasul pentru jar în fiecare zi (Fig. 3, Poz. F).
- Scoateţi vasul pentru jar (Fig. 11 Poz. F), golindu-l de reziduurile combustiei.
ATENŢIE
Fiţi atenţi la eventuala prezenţă a reziduurilor încă calde
- Curăţaţi orificiile de pe vasul pentru jar.
- Puneţi la loc vasul pentru jar, verificând ca orificiul lateral de dimensiune mai mare (Fig.14 Poz. F) să corespundă cu tubul bujiei incandescente de aprindere (Fig. 3 Poz. G).
CURĂŢAREA SERTARULUI PENTRU CENUŞĂ
- Goliţi şi curăţaţi cu grijă în fiecare zi (chiar mai des, dacă este nevoie) sertarul pentru cenuşă (Fig. 3 Poz.I).
- Scoateţi sertarul pentru cenuşă (Fig. 12 Poz. I), golindu-l de reziduurile combustiei.
ATENŢIE
Fiţi atenţi la eventuala prezenţă a reziduurilor încă calde
- Puneţi la loc sertarul pentru cenuşă (Fig. 13 Poz. I).
ATENŢIE
Neintroducerea sertarului pentru cenușă în cazul funcționării trebuie considerată foarte periculoasă

CURĂŢAREA CAMEREI DE COMBUSTIE (Fig. 3, Poz. D)
- Camera de combustie trebuie ţinută sub control pentru a garanta că deschiderile pentru alimentarea cu aer nu sunt astupate cu cenuşă şi zgură. Camera de combustie poate fi curăţată cu un aspirator adecvat pentru aspirarea cenuşii.
- Controlaţi că nu există depuneri de cenuşă în tubul bujiei incandescente de aprindere (Fig. 3, Poz. G). Eventual curăţaţi.

CURĂŢAREA REZERVORULUI DE PELEŢI (Fig. 7, Poz. K)
- Curăţaţi periodic rezervorul de peleţi.
- Scoateţi din rezervorul de peleţi depunerile de talaş care se pot forma, cu un aspirator adecvat.
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CURĂŢAREA EXTERNĂ
- Părţile din oţel/fontă: folosiţi o lavetă îmbibată cu substanţe speciale pentru materiale
- Părţile din sticlă/ceramică: folosiţi un burete îmbibat cu un produs adecvat pentru curăţarea geamurilor sobelor-şemineelor şi ştergeţi
cu o lavetă uscată.
- Părţile vopsite: folosiţi o lavetă cu puţin săpun neutru şi apoi ştergeţi cu o cârpă umedă.

ATENŢIE
În cazul nefolosirii prelungite a sobei, verificaţi ca ţevile pentru fum şi hornul să nu fie astupate înainte de a aprinde
aparatul.
atenţie
ÎNTREŢINEREA EXTRAORDINARĂ TREBUIE EFECTUATĂ DE CĂTRE UN TEHNICIAN SPECIALIZAT ŞI AUTORIZAT.

NOTĂ
Pentru operaţiunile de întreţinere obişnuită, în dotarea aparatului există o pereche de mănuşi anti-căldură.
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5 ÎNTREŢINEREA EFECTUATĂ DE centrul de asistenţă autorizat
ATENŢIE!
Înainte de orice tip de intervenţie de întreţinere, înlocuire, reparaţie, curăţare etc. este obligatorie izolarea sobei de
sursele de energie (deconectaţi cablul de alimentare de la reţeaua electrică).
Purtaţi echipamentele de protecţie speciale (ex. mănuşi anti-perforare) când efectuaţi lucrările de întreţinere.
Efectuaţi această operaţiune cu soba stinsă şi complet răcită.

ATENŢIE
Înainte de a face întreţinerea obişnuită, aşteptaţi cel puţin 1 oră şi ½ după stingerea aparatului.

5.1 Operaţiuni ce trebuie efectuate în fiecare sezon înainte de aprindere de
către Centrul de Asistenţă Autorizat.
- Curăţarea generală internă şi externă.
- Curaţarea atentă a ţevilor de schimb.
- Curăţarea atentă şi dezincrustarea vasului pentru jar şi a compartimentului respectiv.
- Curăţarea motoarelor, verificarea mecanică a jocurilor şi a blocajelor.
- Curăţarea canalului de fum (înlocuirea garniturilor ţevilor) şi a compartimentului ventilatorului de extragere a fumurilor.
- Curăţarea presostatului, înlocuirea tubului din silicon.
- Controlul sondelor.
- Curăţarea, inspectarea şi dezincrustarea compartimentului rezistenţei de aprindere, înlocuirea acesteia, dacă este nevoie.
- Inspectarea vizuală a cablurilor electrice, a conexiunilor şi a cablului de alimentare.
- Curăţarea rezervorului de peleţi şi verificarea jocurilor dispozitiv elicoidal-motoreductor.
- Verificarea tehnică funcţională, încărcarea dispozitivului elicoidal, aprinderea, funcționarea timp de 10 minute şi stingerea.
- Controlul părţii electrice şi a componentelor electronice

5.2 Întreţinerea anuală efectuată de Centrul de Asistenţă

Aceste operaţiuni trebuie programate anual de Centrul de Asistenţă Autorizat şi sunt necesare pentru a asigura păstrarea eficienţei
produsului, garantând funcţionarea în condiţii de siguranţă.
- Curăţarea atentă a camerei de combustie.
- Curăţarea şi inspectarea conductei de evacuare a fumurilor.
- Verificarea etanşării garniturilor.
- Curăţarea mecanismelor şi a părţilor în mişcare (motoare şi ventilatoare)
- Controlul părţii electrice şi a componentelor electronice.

RO

17

FIVER S.r.l.

Via Papa Giovanni XXIII
61045 PERGOLA (PU)
Tel. +39 0721 735705 - Fax +39 0721 739007
www.fiversrl.com

