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  Soba peleti Lisabona



Stimate cumparator,

Va multumim ca ati ales unul dintre produsele noastre, fructul experientei tehnologice.
In acest manual vei gasi informatii si sugestii pentru a putea folosi acest produs la capacitate si siguranta 
maxima.

Va rog tine-ti minte ca prima pornire a sobei va fi efectuata de 
catre o persoana autorizata care v-a verifica corecta instalare a 
sobei!!!

!

  Instalarea incorecta mentenanta neefectuata la timp,folosirea incorecta a produsuluiduce la pierderea
garantiei sobei.

Soba nu poate fi folosita ca un incinerator. Nu folositi alt combustibil in afara de peleti.
Acest manual a fost facut de catre producatorsi constituie parte din produs si va trebuii sa ramana 

cu produsul pe intreaga perioada de functionare. Daca produsul este vandut sau transferat va asigurati ca 
ve-ti da si manualul cumparatorului.

Cititi cu atentie instructiunile de montare si utilizare inainte de a incepe folosirea sobei.

Desi are un design studiat cu atentie impotriva riscurilor de orice felcare au dus la realizarea unui produs

sigur,este indicat ca inaintea folosirii sa studiati cu mare atentie manualul de instalare si folosire.
Sa fi-ti atenti cand muta-ti piesele din ceramica.
Verifica-ti cu atentie podeaua unde va fi instalat produsul.
Peretele langa care va fi instalata soba sa nu fie facut din lemn sau sa nu se afle langa soba

orice alt material inflamabil
Cand soba se afla in functiune unele parti ale ei cum ar fi manerul,sticla si partile laterale ar putea ajunge la 

temperaturi inalte.

Asadar trebuie sa fiti atenti sa nu fie in preajma ei copii,persoane in varsta sau cu handicap.
 Montare sobei trebuie facuta de catre o persoana autorizata.
 Modificarea parametrilor si a aspectului sobei de catre producator si reinoirea produsului,pot fi facute

fara nici o notificare daca se cred oportune.
Cand soba functioneaza la capacitate maxima este recomandat folosirea manusilor pentru a deschide
usa cazanului.

Nu este recomandata instalarea in dormitor.

Niciodata nu acoperiti soba cu orice ar obstructiona 
orificiile amplasate deasupra si pe lateralele sobei!

In cazul unui incendiu, deconectati sursa de curent, folositi un stingator si sunati la pompieri daca 
este necesar. Dupa care contactati centru SERVICE.

!
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1.0 Norme si declaratii de conformitate.

Compania noastra declara ca sobele sunt produse conform urmatoarelor norme: 
        
0       
0   
8   
             

1.1 Informatii pentru siguranta.
Va rog cititi cu tentie manualul inainte de a folosi soba!

Daca aveti anumite nelamuriri va rog contactati centrul SERVICE
Soba cu peleti trebuie folosita doar in spatii deschise cum ar fi livingul.Soba este controlata de o placa 

electronica care comanda pornirea si oprirea sobei in siguranta.
Focarul in care ard peletii permite ca rezidurile din ardere sa fi directionate catre tavita de curatare.

Este recomandat sa verificati foarul zilnic deoarece nu toti peletii sunt de calitate inalta.

Sticla este echipata cu un locas pentru circularea aerului de curatire,chiar si asa nu este normal ca sticla 

sa fie cu cenusa dupa cateva ore de functionare.Asta depinde de calitatea peletului.

1.2 Responsabilitati

Cu livrarea acetui manual,noi nu ne facem raspunzatori civil sau penal,pentru orice fel de accident care rezulta 
total sau partial din necunoasterrea manualului de utilizare.
Noinu ne facem raspunzatori pentru  folosirea incorecta a sobei sau montarea,modificarea ori repararea cu o 
persoana neautorizata
Producatorul declina orice responsabilitate penala sau civila daca:

Lipsa intretinerii
Nerespectarea instructiunilor scrise in manual
Folosirea neconforma cu normele de siguranta
 Instalarea cu o persoana necalificata
Modificarea sau repararea cu o persoana neautorizata de catre producator
Folosirea pieselor care nu sunt originale
Evenimente exceptionale

!

Soba trebuie alimentata doar cu peleti de calitate cu diametru de 6 mm
recomandati de catre producator;

 Inainte de a face legaturile electrice soba trebuie legata la cosul de fum
Gratarul amplasat in interiorul buncarului de peleti nu trebuie niciodata 

inlaturat.
Spatiul unde este instalata soba trebuie sa aiba o aerisire.
Niciodata nu deschideti usa in timp ce soba functioneaza!
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2.0 Placa de control

Display

AL C AL F

1

5 6

7 9

4 2
8

11

10
3

12

Temperatura sau scaderea puterii 
Temperatura sau cresterea puterii 
Tasta on/off
Receptor
  
  

   
  a
  i ncarcare pelet 

 rezistenta
     
 

2.1 Taste display si functionare

1. Temperatura / scaderea puterii de lucru
Folosind tasta 1 din diplay,ve-ti putea scade temperatura de la valoareamaxima de la valoarea minima  
de Cu tasta din meniu  poti micsora puterea de lucru de la la valoarea minima de 

2. Temperatura / cresterea puterii de lucru

3. Tasta On/Off

Tine tasta apasata 2 secunde pentru a pornii sau oprii soba

4. Receptor
Senzorul primeste informatii de la telecomanda.

5. Led AL C

Ledul se stinge si se aprinde in cazul unei alarme

Cand soba functioneaza suprafata manerului, a sticlei si a
tubului de evacuare sunt foarte calde de aceea recomandam sa nu le 

atingeti fara protectie adecvata.
Patrati peletii intr-un loc uscat
Pastrti combustibilul sau alte materiale inflamabile departe de soba!

Folosind tasta 2 de pe diplay,ve-ti putea creste temperatura de la 7 grade la 40 de grade.
Cu tasta din meniu Set power poti marii puterea de lucru de la 1 la 5.
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6. Led AL F

Ledul se stinge si se aprinde in cazul unei alarme

7. Led chrono-thermostat

Ledul se aprinde si se stinge cand functioneaza cu un termostat extern care porneste si opreste soba  
automat.Termostatul este optional.

8. Led temperature ok

Acest led se aprinde cand soba ajunge la temperatura setata,dupa care pe diplay va aparea si temperatura 
setata.

9. Led incarcare peleti
Acest led se stinge si se aprinde cand soba incarca peleti.

10. Ledul rezistentei
Acest led este aprins cand rezistenta se incalzeste pentru a aprinde peletii.

11. Display LED 7 segments

Pe diplay poti vedea diferite faze de lucru ale sobei, temperatura ambientala si puterea pe care ai setat-o. In 
cazul unei defectiuni diplay-ul iti arata eroarea care a dus la defectiune.

2.2 Setarile sobei

AL C AL F

Cum sa schimbi temperatura dorita in camera

Apasa tasta minus(1)  o datapentru a intra in meniul de setare al temperaturii Vei citii cuvantul si 
temperatura dorita .Foloseste tastele minus si plus pentru a selecta temperatura. Soba va iesi automat din 
meniu daca nu apesi nici o tasta timp de cateva secunde.

3

Cum sa schimbi puterea de lucru

Apasa tasta    si intra in meniul de setare al puterii vei citii cuvantul pe disply si posibilitati de 
modificare a puterii de lucru foloseste tasta  si   pentru a creste sau reduce valoarea 

12. Led On/Off

Acest led indica diferitele faze ale sobei:
 Este aprins daca soba este pornita in functiune
 Este oprit daca soba este stinsa
Se opreste si se stinge cand soba se stinge
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AL C AL F

3

!

2.3 Sugestii

Nu porniti si opriti soba in mod repetat deoarece poate defecta partile electrice ale sobei.
Nu atingeti soba cu mainile ude deoarece soba are componente electrice care v-ar putea curenta.
Nu scoate-ti nici un surub din camera de ardere inainte de al lubrifia bine 
Niciodata nu deschideti usa de sticla cand soba functioneaza
Va asigurati ca focarul este pozitionat corect
Cosul de fum trebuie facut in asa fel incat oricand doriti sa se poata inspecta si curata.

2.4 Cum sa incarcati peleti in buncar

Ve-ti incarca peleti in buncar prin usa de deasupra sobei
Deschide usa de deasupra sobei
 Incarca-ti peletii cu atentie suficienti cat sa ajunga pentru functionarea sobei)  
Inchideti usita

3.0 Prima pornire a sobei
3.1 Pornirea sobei

Umpleti buncarul cu peleti; 
Conectati soba la priza cu cablul pe care il are inclus  
Porniti soba de la butonul pe care il are in spate

Pe disply-ul de deasupra va aparea 
Apasati butonul       Dupa cateva momente ventilatorul si bujia de aprindere vor pornii
pe diply vom citi 

Dupa un minut pe disply va aprea LOAD WOOD


La cateva momente dupa ce flacara va pornii pe display vom citii FIRE ON  ultima faza de aprindere.

Va rog tine-ti minte ca prima pornire a sobei trebuie 
facuta de catre o persoana autorizata.La prima pornire 
incaperea unde este instalata soba trebuie aerisita bine 
deoarece vopseaua incalzita va degaja un miros deranjant 
pentru ca ea se impregneaza in tabla.
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3.2. Oprirea sobei

Pentru a oprii soba apasati tasta           pana veti vedea pe ecran  Dupa ce soba a fost oprita ,ventilatorul 
va continua sa functioneze pentru cateva minute pentru a evacua fumul din soba.

Daca aveti un model de centrala cu telecomanda,trebuie doar sa tineti apasat tasta           pentru 2 secunde si 
confirmand selectia apasand tasta SEND.

Dupa cateva minute pe display va aparea  si temperatura ambientala, in functie de
puterea pe care a fost programata

Dupa ce temperatura setata va fi atinsa pe diplay va aparea s i temperatura ambientala

4.0. Telecomanda(optional)
Butoane si instructiuni
Telecomanda poate fi folosita pentru a verifica 
soba. Telecomanda mai ofera si functii care nu sunt 
pe diplayul sobei cum ar fi programarea opririi si 
pornirii automate.

Cum sa folosesti:
 Indreapta telecomanda catre soba 
Verifica sa nu fie obstacole intre soba si 

telecomanda
3. Orice functie ai selectat pe telecomanda va trebuii

confirmata apasand tasta SEND Dupa selectarea 
functiei dorite un semnal acustic va confirma 
selectia.

On/Off
Aceasta tasta este folosita pentru a pornii si 
oprii soba.Apasati tasta on/off pentru 2 
secunde dupa care apasati tasta SEND.

Poti folosii aceste butoane pentru a selecta 
temperatura dorita din ambient.

ATENTIE!
Inainte de a se aprinde peletii in camera de ardere s-ar putea sa 
fie fum.!

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

LCD 1 LCD 2
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Va rog sa fiti atenti la urmatoarele 
proceduri pentru a selecta modul de 
lucru

 
  
  
  
  
  

SEND
Folositi tasta pentru a trimite selectia la 
centrala.

Tasta cu care blocati/deblocati tastatura.
Tine-ti tasta apastat pentru cateva secunde.
nu este valabila 

ECONO

Acesta tasta activeaza sau dezactiveaza 
functia ECONO.

TURBO

 Aceasta tasta activeaza sau dezavtiveaza 
funcia TURBO.

Setarea ceasului 
Apasa 
Vei vedea simbolul si ora

foloseste tastele                    pentru 
setarea orei si a minutelor

apasa din nou pentru a confirma

SLEEP

Aceasta tasta activeaza functia SLEEP  
Prin aceasta functie temperatura setata va 
scade cu 1 grad la o ora dupa pornirea sobei
nu este valabil pe 

ON1

Folosind aceasta tasta poti seta centrala sa 
porneasca o singura data automat la timpul 
setat(program

OFF1

Folosind aceasta tasta poti selecta un 
singur timp in care sa se opreasca soba 
automat.(program 1)

ON2

Folosind aceasta tasta poti selecta un 
singur timp in care sa porneasca soba 
automat.

OFF2

Folosind aceasta tasta poti selecta un 
singur timp in care sa se opreasca soba 
automat 

AUTO

Cu aceasta tasta puteti selecta sa se 
opreasca si sa porneasca automat in functie 
de programul setat la 1 si 2.
Pentru a activa si dezactiva aceasta functie 
tineti apasat tasta cel putin 2 secunde.

CANCEL

Folositi tasta CANCEL pentru a anula 
programele setate.
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Cum sa schimbi temperatura
Poti schimba temperatura folosind tastele          si        
Dupa selectarea temperaturii dorite apsati tasta 
SEND.

Cum sa schimbi treapta de lucru.   
Foloseste tasta  pentru a selecta puterea de 
lucru  Cifra  de pe ecranul telecomenzii indica 
cinci posibile setari de putere. 
Apasa tasta SEND  pentru a confirma selectia. 
Vei vedea pe acran      - si 
temperatura pe care ati setat-o.
Poti selecta de asemenea si functia AUTOMATIC

Functia automata de putere 
Pentru a seta aceasta functie apasa tasta    pana cand 
va aparea pe display urmatoare pictograma      . 
Cand ai selectat acest mod soba isi va selecta 
automat treapta de putere.
Apasa inca o data     si selecteaza treapta de putere 
dorita dupa care apasa butonul SEND pentru a 
revenii la modul manual.

ECONO

TURBO

SEND

ECONO

TURBO

SEND3



ECONO

TURBO

SEND
3

3

 temperature

3
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Functia turbo
Aceasta functie a fost creata pentru a incalzii rapid
camera. Cand ati selectat aceasta functie soba va 
merge pe treapta maxima de lucru.
Tine-ti tasta  apsata pentru cel putin 2 
secunde pentru a activa optiunea Ve-ti citi 
cuvantul pe displayul telecomenzii 
Ve-ti citi cuvantul in parte de sus a ecranului 
sobei Acest cuvant va aparea impreuna cu 
temperatura ambientala si treapta de lucru setata.
Daca vrei sa dezactivezi aceasta functie tine din nou 
apsat pentru cel putin 2 secunde tasta TURBO si 
cuvantul va disparea de pe ecran.

Functia econo
Functia ECONO a fost creata pentru a salva 
bani.Aceasta functie permite centralei sa scada cate 
o treapta de putere la ficare 10 minute pentru a tine
temperatura camerei constanta.
Tine-ti apasata tasta ECONO cel putin doua 
secunde pentru a activa aceasta functie.
Cuvantul ECONO va aparea pe ecranul 
telecomenzii.Dupa selectarea functiei apasati tasta 
SEND.Pentru dezactivare tine-ti din nou tasta 
ECONO dupa care tasta SEND.

3

3

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

3

3
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Functia sleep(nu este valabil pe 
Modul SLEEP este o alta functie creata sa salveze 
bani. La o ora dupa ce este activat soba va incepe sa 
scada cate 
Apasa butonul SELEEP pentr a activa aceasta 
functie Pe ecran fa aparea pictograma       .Dupa 
apsarea butonului apsati butonul SEND.
Pute-ti dezactiva oricand functia apasand butonul 
SLEEP dupa care butonul SEND.

Nota:Daca soba este in functia AUTO nu este 
posibila activarea acestei functii.

WARNING: timpul de pornire si oprire automat trebuie setat cand telecomanda este in Off!

Program 1 (ON1 si OFF1)

Pornirea automata ON1

Apasa tasta pana vei vedea orele si minutele 
imreuna cu simbolu    ON1 pe ecranul 
telecomenzii Foloseste tastele       si            pentru a 
schimba timpul dorit  intervale de 10 min 
Confirma selectia apasand tasta         . Apasati SEND 
pentru a transmite comanda.

AL C AL F

3

ON 1

ECONO

TURBO

SEND

ON 1 AUTO OFF 1 

3 

ON 1
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Stingerea automata OFF1 
Apasa tasat tast.Vei vedea ca pe ecran iti va aparea 
orele si minutele mesajul OFF1 Foloseste tastele   
si         pentru a schimba timpul dorit.
Confirmati selectia apasand tasta              inca o data 
dupa care apasati tasta SEND.

Program 2 (ON2 si OFF2)

Cum sa schimbi setarile stabilite de timp.

De exemplu apasa tasta         pana iti apare ora si 
minutul setat dupa care apasa tasta CANCEL dupa 
care tasta SEND pentru a trimite comanda la soba.
La fel se procedeaza in toate cazurile.

Repetare automata 
Folosind acest program soba se opreste si se 
porneste zilnic aotomat in functie de programul 
stabilit.
Terebuie sa tii apasat butonul AUTO pentru cel 
putin 2 secunde pentru a activa functia.Dupa 
activare in dreapta sus a ecranului iti va aparea 
cuvantul AUTO.La sfarsit apasati tasta SEND.
Ledul chrono-termostatului se va aprinde indicand 
faptul ca programul automat este pornit.
Pentru a dezactiva aceasta functie tine-ti din nou 
apasat butonul AUTO pentru cel putin 2 secunde 
dupa care apasati butonul SEND
Atentie: De fiecare data inainte de a activa aceasta 
functie curata-ti focarul pentru a evita pornirile 
esuate ale sobei.

3

OFF1

3

3

ECONO

TURBO

SEND

ON 1 AUTO OFF 1 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

OFF1

3

3

3
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“FIRE ON”

Soba este in faza de stabilizare a focului.(flacara este prezenta)

“ON 1”

Soba este in faza de lucru pe treapta minima.

“ECO”
Soba a ajuns la temperatura setata de catre utilizator si intra in modul economic.
Daca temperatura este setata la 41°C soba va ramane tot timpul operationala pe 
treapta setata fara a intra in modul ECO

“STOP FIRE”

Soba este in faza de curatare a focarului.Ventilatorul merge pe treapta 
maxima.

“FAN - ACC”

Soba este in faza de pornire.

“LOAD WOOD”

Soba incarca peleti in focar pentru pornire.

5.0 Informatiile ecranului

“OFF”

 soba este oprita sau in faza de oprire.

ATTE

Acest mesaj apare cand incercati sa porniti soba cand ea este in faza de racire.Pentru 
a o porni trebuie sa astepta-ti sa finalizeze racirea.

4.1 Cum sa schimbi bateriile in telecomandaâ
Daca vrei sa schimbi bateriile din telecomanda 
desfa capacul din spate cum este prezentat in 
poze Schimba bateriile cu unele noi respectand 
polaritatea.
Bateriile de care ai nevoie sunt  
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5.1. Coduri de alarma

COOL FIRE
In cazaul in care se ia curentul soba se opreste.
Dupa ce curentul revine soba intra in faza de racire  Dupa completarea ciclului 
de racire soba va pornii
Dupa ce curentul a revenit apasati tasta SEND pentru a transmite din nou programul 
automat setat sobei.

SERV
Mesajul SERV pe display anunta ca soba are 900 de ore de functionare si ca trebuie anunta 
echipa de service pentru a face mentenanta.

Alarm NO ACC: Aprindere esuata
Aceasta alarma apare atunci cand au trecut primele 15 minute din faza de aprindere iar 
temperatura fumului nu a crescut.Pentru a reseta aceasta alarma tine-ti apasat butonul 0n/
off.Cazanul va intra in faza de Cool Fire adica de racire.La terminarea fazei apasa-ti din 
nou butonul on/off pentru a pornii soba.

ALARM NO FIRE
Aceasta alarma apare in cazul in care soba se stinge,ea fiind in faza de lucru,de exemplu ea 
daca ramane fara peleti va aparea alarma NO FIRE.Pentru a reseta aceasta alarma opriti si 
reporniti soba cum este explicat si mai sus.

ALARM FAN FAIL
Aceasta alarma se activeaza atunci cand ventilatorul este blocat sau defect.In acest caz 
opriti soba si contactati centrul service.

ALARM SOND FUMI
Aceasta alarma se activeaza atunci cand sonda de fum este defecta sau nu este conectata.In 
acest caz opriti soba si contatctati centrul service.

ALARM DEP SIC FAIL
Aceasta alarma este vizibila prin aprinderea ledurilor ALF si ALC pe ecranul sobei.
Aceasta alarma se activeaza din doua posibile motive:cosul de fum este blocat sau soba s-a 
supraincalzit.In ambele cazuri snecul nu mai alimenteaza cu peleti. Apasa tasta on/off 
pentru a reseta alarma Verica daca siguranta termica(4) aflata in spatele sobei nu este 
activata.Desfa capacul de siguranta si apasa butonul
In cazaul in care alarma se repeta contacta-ti centrul de service.

3

Butonul de pornire
Cablul electric 
Siguranta
Termostatul de siguranta

 Senzor de temperatura
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6.0 Curatire si mentenanta
Inainte de a face curatire lua-ti aminte la urmatoarele

Fi-ti siguri ca toate partile sobei sunt reci.
Asigurati-va ca butonul de pornire este in pozitia 
Dupa ce mentenanta este efectuata asigurati-va ca focarul este pus bine la locul lui,la fel si celelalte 

componente.

Urmariti cu atentie urmatoarele instructiuni de curatare.Daca 
nu respecta-ti aceste instructiuni s-ar putea ca soba sa nu 
functioneze.

!

6.1. Cum sa curata-ti camera de ardere(odata pe luna)

Deschide-ti usa si scaote-ti tavita de cenusa si focarul 
Desface-ti partea de sus cum este descris la paragraful

Cand soba este rece, urmariti instructiunile urmatoare:

Desface-ti tija de curatare in timp ce usa este inchisa.
Continuati sa miscati tija in spate si in fata de 5-6 ori pentru caratirea tevilor
Dupa ce ati curatat tevile lasati tija deschisa pentru a fi mai usor de desfacut peretii camerei de ardere.

Desface-ti peretii etansi ignifugi si ii scoate-ti afara Daca este necesar folositi o surubelnita sau o unealta 
asemanatoare   Desface-ti peretele central al camerei  

Pict. 3  
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Folositi un aspirator de cenusa pentru a curata  
rezidurile.(pict

    

esface-ti lateralele camerei cu o surubelnita cum este indicat in pozele   

Desface-ti partea de jos a camerei de ardere folosind o surubelnita dar incepe-ti din partea dreapta

Pict. 7  
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6.4 Curatarea partilor metalice

Pentru a curata partile metalice folositi o laveta moale umezita cu apa.
Niciodata nu folositi acetona,alchool,petrol sau alte substante degresante pentru curatare.

6.5 Curatarea focarului

Daca flacara este de culoare rosu inchis si se vede fum 
negru in camera de ardere inseamna ca orificiile  
focarului sunt infundate.Pentru a curata orificiile 
focarului trebuie sa folositi o unealta ascutita.

!

ATENTIE
Daca este necesar curata-ti zilnic tavita de cenusa.
Cu cat soba este mai bine curatata si intretinuta cu ata 
putem evita alarmele de pornire dar si soba are un 
randament mai mare.

ATENTIE: Ceramica este foarte calda!!!!!!

6.3 Curatarea suprafetei

Pentru curatarea suprafetelor folositi o laveta umeda
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6.8Curatarea schimbatorului de caldura

Dati la o parte peretele superior din camera de ardere cum este prezentat in poza (
Foloseste aspiratorul pentru a curata cenusa dintre tevi.Fi-ti atenti ca suportii peretelui superior sa fie pusi 
corect la loc.

Holding hangs

6.7 Curatirea zilnica cu tija pentru tevi.
Cand soba este oprita deschide-ti tija de curatare aflata in partea de sus in schimbatorul de caldura si repeta-ti 
micarea inainte si inapoi de cel putin 5-6 ori.

Pune la loc tija cu usa de la soba inchisa 
Scoate tija de curatare cu usa deschisa 

 i nchiderea tijei  deschiderea tijei

    

             

 
upwards 
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6.10 Curatirea sticlei

Curatirea sticlei se face cu o laveta moale umeda fara a folosii substante degresante.Cand curata-ti sticla 
verificati si snurul de etansare de la usa.Daca sticla se murdareste des inseamna ca calitatea peletului este slaba.

6.12 Curatirea ventilatoarelor

Soba este livrata cu doua ventilatoare,unul pentru evacuarea fumului si altul care incalzeste spatiul 
inconjurator.Deoarece pentru curatarea lor este necesara dezasamblarea sobeitrebuie contactat centrul de 
service.Curatarea trebuie facuta cel putin o data pe an.

6.13 Curatirea sezoniera

La fiecare sfarsit de sezon este indicat sa face-ti curatirea generala a sobei.
Pentru acest lucru trebuie sunat la centrul service.

6.9 Tavita de cenusa

Deschide usa si scoate tavita de cenusa,dupa 
care cu un aspirator curata tot ce a mai 
ramas in soba.  .
In functie de calitatea peletului aceasta 
operatiune va trebuii repetata mai des sau 
mai rar.

 curatirea tavitei de cenusa

6.11 Curatarea sistemului de evacuare a fumului
Scoate-ti cablul electric
Scoate-ti tubul de evacuare dupa care incepeti operatiunea de curatire.La inceput ar fi indicat sa chemati o 

persoana calificata pentru asa ceva.

ATENTIE!  Daca sticla este sparta nu porni-ti centrala.
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