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Prezentare 
 

Stimate client, 

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

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

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

întreţinere, etc.  

 

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

 

 INSTALAREA CORECTĂ 

 EFECTUAREA VERIFICĂRII 

 

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

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

împreună cu garanţia.  

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

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

 

 

Lipeşte aici eticheta şemineului tău 
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2. Ghid al manualului 
 

- Acest manual a fost redactat de constructor şi formează parte integrantă din echipamentul sobei pe 

pelet. 

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

- Acest manual defineşte scopul pentru care a fost construită soba şi conţine toate informaţiile 

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

- Informaţii tehnice ulterioare neprezentate în prezentul manual formează parte integrantă din dosarul 

tehnic constituit de CLAM – soc. coop., disponibil la sediul acesteia. 

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

aparatului, economia de exercitare şi o durată mai lungă de funcţionare. 

- CLAM – soc. coop., declară că soba este conformă cu dispoziţiile legislative pentru care se aplică 

următoarele directive: 

 EN 14785: Aparate pentru încălzirea domestică alimentate pe pelet din lemn, Cerinţe şi metode 

de probă.  

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

 Directiva 2006/95 CEE (Directiva Tensiune Joasă) şi succesive amendamente 

 

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

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

- Consultaţi cu atenţie acest manual înainte de executa orice operaţie.  

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

în aproprierea acesteia.  

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

este originală, acest lucru aducând după sine pierderea dreptului de garanţie.  

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

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

- Prezentul manual va fi păstrat pe toată durata utilizării sobei; în caz de pierdere sau distrugere trebuie 

să fie cerută o copie la constructor, indicând tipul și seria sobei (preţul va fi stabilit de constructor). 

- Acest document este de proprietatea exclusivă a lui CLAM – soc. coop, şi nu poate fi divulgat total sau 

parţial la terţi fără autorizarea scrisă a lui CLAM – soc. coop. CLAM – soc. coop. îşi rezervă drepturile 

conform legii. 

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

- Consultaţi cu atenţie acst manual înainte de a începe instalarea, folosirea şi orice altă intervenţie 

asupra sobei.  

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

 

 



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

3. Date de marcare 
 

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

fiecare exemplar al produsului. 

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

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

Eticheta (1) 

 
 

Numărul 2 indică numărul de serie şi modelul, se găseşte în interiorul desenelor care se lipesc pe geamuri, va 

trebui să fie înlăturată şi aşezată în spaţiul liber de pe pagina 1 din prezentul manual;  

Numărul 3 3 este situată pe partea posterioară  a sobei și indică toate informaţiile şi caracteristicile tehnice utile 

pentru instalator şi personalul responsabil cu întreţinerea.  

 

Autocolant (2)      Eticheta (3)    

  
 

  



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

4. Date tehnice 
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MOLINA Max Min 

Putere termochimică 15,5 kw 6 kw 

Putere termică nominală 13,5 kw 5 kw 

Putere termică directă a apei 9,5 kw 3,5 kw 

Putere dată în mediu 4 kw 1,5 kw 

Randament global 90% 88% 

Tip de combustibil Pelet ø=6-8 mm 

L=5-30 mm 

Consum peleţi 3,1 kg/h* 1,2 kg/h* 

Temperatură fum 200ºC 140ºC 

Putere fum 10,91 g/s 8,18 g/s 

Conţinut CO la 13% din O2 0,017% 0,054% 

Tiraj 10-12 Pa 

Capacitate rezervor peleţi 28 kg 

Autonomie 9 h* 23 h* 

Volum încălzit Până la 380 m3 ** 

Priză de aer/ ieşire fum Ø 50 / 80 mm 

Racord imp. Încălzire (Mand. rit) Ø ¾”  

Încărcare instalaţie Ø ½”  

Descărcare Supapă de siguranţă Ø ½” 

Presiune exercitată 1.5 bar 

Presiune maximă de omologare 3.5 bar 

Pres. de intervenţie Supapă de 

siguranţă 

2.5 bar 

Conţinut apă 19 litri 

Greutate/Prevalenţă max. circulator 3.5 m3/h – 4000 m 

Putere electrică la aprindere 370 W 

Putere electrică la regim 170 W 

Tensiune/Frecvenţă alimentare 230 V/ 50 Hz 

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

** Considerând o cantitate energetică necesară de 35 W pe m3 
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5. Componente principale  
 

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

acestui manual.  

 

A) Rezervor peleți 

B) Uşă 

C) Vas cu jeratec 

D) Cutie cenuşă 

E) Panou de control 

F) Manometru 

G) Radiocomandă 

H) Cablu alimentare 

I) Bec de semnalizare electric 

L) Tub intrare aer 

M) Tub ieşire fum 

N) Anexe hidraulice  
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6. Manipulare şi stocare 
 

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

operaţiunilor de încărcare şi descărcare, manipulare şi instalare aferente 

şemineului termic. Vă amintim faptul că ambalajul este expus acţiunilor 

agenţilor atmosferici (ploaie, zăpadă), motiv pentru care este nevoie să 

aşezaţi şemineurile în locuri uscate şi ferite (figura 1). 

 

 

 

Vă recomandăm să solicitaţi efectuarea operaţiunilor de manipulare a 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 

absența persoanelor sau obiectelor expuse în cazul unei posibile căderi a sobei. Soba este prevăzută cu paleţi aferenţi 

pentru ridicare. Efectuaţi operaţiunilor de descărcare cu echipamente de ridicare corespunzătoare, având greutatea 

potrivită greutăţii sobei ambalate (figura 2). 

 

Orientarea sobei ambalate trebuie să fie conformă indicaţiilor de pe imaginile şi textelor aplicate pe învelişul extern al 

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

Pentru a evita provacarea de daune la sobă şi pericole pentru cel care o foloseşte, este bine să se respecte 

următoarele directive: 

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

- Nu încercaţi NICIODATĂ să reparaţi soba singuri, aceste acţiuni ar putea să cauzeze daune grave. 

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

- Toate schimbările aduse sobei care ar putea compromite siguranţa, cum ar fi modificări de control 

(CENTRALA DE COMANDĂ), trebuie să fie executate NUMAI de personal autorizat CLAM. 

Prin construcţie, soba este capabilă să funcţioneze, să fie reglată şi să fie întreţinută fără ca aceste operaţiuni să 

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

 

7.1. Dispozitive de siguranţă 
 

Soba-cazan este rezultatul unei activtăți îndelungi de proiectare şi a numeroase teste , operații care au permis 

CLAM  să aducă pe piaţă un produs foarte sigur, atât pentru operator cât şi pentru mediu. În continuare sunt 

preyentate unele sisteme de siguranţă introduse pentru a face mai sigură şi plăcută folosirea acestei sobe.  

 

 Uşa: Geamul ceramic utilizat poate garanta o rezistenţă la căldură de până la 800ºC. Uşa este de 

asemenea prevăzută cu garnituri (care se pot schimba) din fibră de sticlă, care garantează o închidere 

ermetică a camerei de combustie.  

 

ATENŢIE: În timpul funcţionării, GEAMUL şi MÂNERUL uşii ajung la temperaturi ridicate, contactul (fără 

dispozitive de siguranţă individuale) putând provoca arsuri grave. Vă sfătuim să îi avertizaţi pe TOŢI ce 

care pot veni în contact cu soba, în special COPIII. 

 

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

funcţionare a sobei.  

 Sondă temperatură fum: relevă temperatura fumului şi o comunică centralei. 

 Traductăor de presiune: măsoară presiunea din interiorul cazanului şi, în cazul în care este prea 

mare sau prea mică, declanșează alarma sistemului.  

 Manometru:  măsoară şi arată presiunea din interiorul cazanului. 

 Vas de expansiune: dispozitiv introdus pentru a permite expansiunea apei din cazan (nu întreaga 

instalaţie). 

 Sondă cazan: relevă constant temperatura apei din cazan. În cazul în care asta ajunge la 90ºC se 

activează un semnal acustic şi se întrerupe automat alimentarea cu peleți. Soba se va stinge ulterior. 

Pentru a reactiva soba trebuie să se execute deblocarea radiocomenzii (vezi paragraf 8.9). 

 Dispozitiv antigel: când temperatura apei din interiorul cazanului este mai mică de 5ºC, circulatorul 

se pune automat în funcţiune pentru a evita congelarea apei din instalaţie. 

ATENŢIE: acest dispozitiv intervine NUMAI dacă soba este alimentată electric. 

 Antiblocaj circulator: permite să se pună în funcţiune circulatorul la fiecare 24 de ore pentru circa 10 

secunde chiar dacă soba este stinsă, acest sistem permite evitarea blocării circulatorului după lungi 

perioade de inactivitate. 

ATENŢIE: acest dispozitiv intervine NUMAI dacă soba este alimentată electric. 
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 Presostat: Când nu este un tiraj suficient (extractor fum care nu funcţionează bine sau horn blocat), 

acest dispozitiv înrerupe automat alimentarea cu peleți. Ulterior, şemineul se va stinge şi se va răci. 

 Termostat de siguranţă: Când temperatura apei din interiorul schimbătorului depăşeşte 100ºC acest 

dispozitiv înrerupe automat alimentarea cu peleți. Ulterior, şemineul se va stinge. Pentru a putea 

reactiva soba, este necesar să se execute reînarmarea manuală prin intermediul unui buton situat în 

partea superioară a sobei (vezi paragraf 8.9). 

 Supapă de siguranţă: intervine când presiunea din interiorul cazanului depăşeşte 2,5 bar.  

 Refinisări: Toate componentele, care sunt pentru decor estetic sau structural, au fost proiectate şi 

trasate în aşa fel încât să se evite să fie surse de pericol (tăieri sau abraziuni) pentru cine foloseşte 

soba. 
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8. Instalarea 
 

Instalarea, conectarea şi verificarea bunei funcţionări a SOBEI, trebuie să fie executate de personal autorizat 

CLAM cu respectarea deplină a normativelor europene şi naţionale, a regulamentelor locale şi instrucţiunilor 

de montare anexate. 

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

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

 

8.1. Cerințe pentru instalarea corectă 

 

Înainte de a trece la instalarea sobei , trebuie avute în vedere câteva lucruri pentru ca montarea să fie făcută cu 

succes. 

Alegeţi un loc definitiv unde să amplasaţi soba gândindu-vă la: 

 Conectarea la o instalaţie hidraulică capabilă să disipeze puterea maximă termică a sobei 

 Prevedeţi racordarea pentru linia electrică. 

Ambele instalaţii trebuie să fie realizate conform normativleor în vigoare; CLAM nu îşi asumă răspunderea 

pentru daunele cauzate de instalaţii neadecvate. 

N.B.: Linia electrică trebuie să fie prevăzută cu impământare. 

 Prevedeţi racordarea de horn pentru evacuarea gazelor. 

 

8.2. Poziţionare 

 

Soba trebuie poziţioantă după cum urmează:  

 

 Verificaţi ca planul de sprijin să poată suporta 

greutatea sobei (vezi datele tehnice). 

 Sprijiniţi soba de podea într-o poziţie bună 

pentru legarea prizei de aer şi mai ales, a 

hornului. 

 SOBA nu este adecvată pentru instalări pe un 

horn colectiv. 

 Poziţionaţi hornul ţinând cont de poziţia tubului 

de ieşire fum a sobei (fig. 4). 

 ESTE IMPORTANT pentru siguranţa locaţiilor 

unde este instalată soba, să se prevadă o priză 

de aer pentru a permite schimbarea acesteia (UNI 10683). 

 Prezenţa unor aspiratoare în acelaşi mediu în care se instalează produsul, ar putea influenţa 

funcţionarea sobei. 

 

 Controlaţi distanţa dintre sobă şi pereţii apropriaţi (fig. 5). 

 

N.B.:  

- Dacă pereţii sunt realizaţi din materiale inflamabile, respectaţi distanţa minimă de 400 mm.   

- Dacă pereţii sunt din zidărie tradiţională, respectați distanţa minimă de 200 mm 
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 Controlaţi cu un poloboc dacă soba este amplasată orizontal. Soba este prevăzută cu picioruşe 

reglabile. (fig. 6) 

 Rafturile sau etajerle de deasupra sobei trebuie 

să fie ampalsate la o distanţă mai mare de 500 

mm (fig. 7) 

 Dacă podeaua este 

fabricată din material inflamabil, introduceţi o bucată 

de material (de exemplu, oţel sau sticlă), cu grosime 

potrivită între sobă şi podea  (fig. 8) 

 Verificaţi distanța de la priză de alimentare cu 

curent, în ceea ce priveşte lungimea cablului de la 

sobă. 

 

Conectarea sobei la reţeaua electrică trebuie efectuată 

prin intermediul unui cablu conform celor din dotare, și 

vă recomandăm oricum să: 

 Montarea unei prize de curent în spatele sobei. 
 Asigurați-vă că nu este posibil accesul la aceasta a 

copiilor. 

 Cablul de alimentare nu va obstrucţiona 

trecerea într-o zonă de tranzit. 

 În orice caz, cablul de alimentare nu trebuie să 

atingă ţeava de evacuare a fumului şi / sau alte 

părţi fierbinţi ale sobei. 

 Nu realizați  NICIODATĂ prelungirea cablului  de 

alimentare a sobei, iar dacă acest lucru este absolut 

necesar, contactați imediat serviciul 

clienți CLAM, înainte de a face orice operaţiune 

periculoasă. 

 Nu conectaţi NICIODATĂ cablul de alimentare al 

sobei la reţea de linie cu reduceri multiple. 

 Nu atingeţi NICIODATĂ cablul de alimentare cu 

mâinile ude. 

 Nu lăsaţi NICIODATĂ cablul conectat la reţea cu putere insuficientă. 

 Nu incercați NICIODATĂ modificarea sau înlocuirea cablul cu fire similare. 

 

 

8.3. Priza de aer şi descărcare fum 

 

Pentru a obţine o funcţionare corectă, trebuie ca soba să fie poziţionată într-un loc unde poată să intre aerul 

necesar pentru combustie. Afluxul de aer trebuie să se facă pe cale directă sau indirectă prin deschideri 

permanente situate pe pereţii locaţiei care dau către exterior şi care au următoarele caracteristici: 

 

A) Să fie realizate în aşa fel încât să nu poată fi obstrucționate nici din interior, nici din exterior; 

B) Să fie protejate cu grătar, reţea metalică sau protecţie adecvată, atâta timp cât nu se reduce secţiunea minimă. 
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Afluxul de aer poate să fie obţinut şi din locaţii adiacente celei în care s-a făcut instalarea atâta timp cât sunt 

dotate cu priză de aer externă şi NU sunt utilizate ca dormitor şi baie sau, unde nu există un pericol de 

incendiu, cum ar fi şopronuri, garaje, magazii de materiale combustibile, etc.  

 

Intrarea aerului pentru combustie în interiorul sobei se face prin 

intermediul unui tub ø50 dispus în partea posterioară (fig. 9). 

 

 

 

Evacuarea produselor ce derivă din combustie se poate face în trei feluri 

diferite: 

 

1. Prin intermediul unei conducte de fum exterioare, care trebuie să aibă dimensiuni interne minime de 

diametrul ø80 şi construită doar din tuburi izolante (perete dublu) din oţel inox fixate pe zid.  

 

2. Prin intermediul unui horn, care trebuie să aibă dimensiuni interne mai mici decât 200x200 mm; în caz 

contrar sau în caz de deteriorări ale acesteia (de ex., fisurări, izolare slabă, etc.), vă sfătuim să introduceţi în 

interiorul hornului un tub din oţel inox cu diametru potrivit pe toată lungimea pînă la coş.  

 

3. Prin intermediul unui racord la horn sau la conducta hornului.  

Legăturile recomandate de noi garantează evacuarea fumului de ardere şi în caz de lipsă momentană de 

curent electric.  
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9. Instrucţiuni de folosire 
 

În acest capitol, vor fi prezentate instrucţiunile referitoare la corecta folosire a sobei și cazanului. 

Pentru a garanta un randament bun al sobei cu respectarea deplină a securităţii, este bine să se urmeze unele 

detalii pe care CLAM le recomandă.  

Funcţionarea sobei este extrem de simplă, vă sfătuim oricum să consultaţi întotdeauna manualul înainte de 

executarea oricărei operaţii care pe care nu o cunoașteți deja. Gestionarea şi modificarea parametrilor trebuie 

să fie încredinţată ABSOLUT persoanelor adulte. 

 

9.1 Punere în funcţiune 

 

Înainte de a pune în funcţiune soba și cazanul este necesar să se controleze că: 

- există peleți în interiorul coşului de încărcare. 

- peleții sunt suficienți pentru perioada de funcţionare a sobei. 

- eventualii peleți nearși din vasul de jăratec rămași în urma unor aprinderi anterioare, trebuie să fie înlăturați 

înainte de aprindere. 

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

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

- nu sunt părţi sau elemente ale sobei deteriorate, care pot să o facă periculoasă în timpul funcţionării normale. 

- soba este alimentată electric. 

 

AVERTISMENT: Soba NU trebuie să fie folosită ca incinerator, ci trebuie să fie folosit numai combustibilul 

recomandat (peleți).  

ATENŢIE: Opriți folosirea sobei în caz de defecţiune sau proastă funcţionare. 

 

Unele INDICAŢII despre cum se tratează PELEȚII: 

- Păstraţi-i în loc uscat. 

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

- Nu ţineţi peleții la  îndemâna COPIILOR. 

- Peleții încărcați în exces pot ajunge în interiorul învelişului sobei şi să intre în contact cu elementele calde, care 

ar putea să o incendieze. Lăsaţi mereu curat planul superior al şemineului. 

 

9.2. Interfaţă 

 

Soba-cazan este pusă în funcţiune şi gestionată electronic prin intermediul unor dispozitive plasate în 

interiorul învelişului extern. Elementele de interfaţă dintre maşină şi operator sunt: 

 

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

 

 Tasta ON/Off – DEBLOCARE (1) 

- bec verde aprins: sistem STINS, BLOCAJ sau STAND BY 

- bec verde luminos: sistem în STINGERE sau RECUPERARE APRINDERE 

- bec roşu aprins: sistem NORMAL, MODULAŢIE sau SIGURANŢĂ 

- bec roşu luminos: sistem în CHECK UP, APRINDERE sau STABILIZARE 

 

 Tasta CRONOTERMOSTAT/MENU (2) 
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- bec verde aprins: cronotermostat dezactivat 

- bec roşu aprins: cronotermostat activat 

 

 DISPLAY PENTRU VIZUALIZARE (3) 

1) Putere combustie 

2) Temperatură apă 

3) Termostat cazan 

4) Termostat mediu (Bec termostat mediu – Bec termostat cazan) 

 

 BEC ALARMĂ (4) – bec aprins: eroare generică 

 Tastă MODIFICARE (5) Putere/termostat 

 

APRINDEREA sobei: cu soba stinsă (becul verde al tastei ON/OFF aprins sau luminos) apăsaţi timp de 3 

secunde tasta ON/OFF pentru a se aprinde. 

STINGEREA sobei: cu soba aprinsă  (becul roşu al tastei ON/OFF aprins sau luminos) apăsaţi timp de 3 

secunde tasta ON/OFF pentru a se stinge. 

CRONOTERMOSTAT:  

ACTIVARE CRONOTERMOSTAT: dacă becul verde al tastei CRONO este aprins apăsaţi timp de 3 secunde 

tasta CRONOTERMOSTAT pentru a activa modalităţile de programare SĂPTĂMÂNALE. 

DEZACTIVARE CRONOTERMOSTAT: dacă becul roşu al tastei CRONO este aprins apăsaţi timp de 3 

secunde tasta CRONOTERMOSTAT pentru a dezactiva modalităţile de programare crono în vigoare. 

  

 

 
 

MODIFICARE PUTERE: în vizualizarea normală, apăsaţi tastele + sau – pentru a vizualiza valoarea curentă, 

apăsaţi + sau – pentru a o modifica. 

MODIFICARE TERMOSTAT CAZAN: în vizualizarea normală apăsţai de două ori tasta MENU pentru a intra 

în vizualizarea termostat cazan (se aprinde becul Termostat cazan la dreapta display-ului şi cifrele luminează 



Prezentul manual este proprietatea exclusivă a CLAM, orice reproducere, chiar şi parţială, este interzisă.     17 

arătând valoarea actuală) apo folosiţi tastele + sau – pentru a modifica valoarea; aşteptaţi 10 secunde pentru 

memorarea noii valori. 

MODIFICARE TERMOSTAT MEDIU: în vizualizarea normală apăsţai o dată tasta MENU pentru a intra în 

vizualizarea termostatului mediu cazan (se aprinde becul Termostat mediu la stânga display-ului şi cifrele 

luminează arătând valoarea actuală) apo folosiţi tastele + sau – pentru a modifica valoarea; aşteptaţi 10 

secunde pentru modificarea valorii. 

DEBLOCARE SISTEM: când sistemul este blocat (bec de semnalizare activ şi soba stinsă) apăsarea 

prelungită a tastei ON/OFF provoacă deblocarea. În cazul în care cauzele blocării sunt încă prezente, sistemul 

revine la starea de blocare. 

 

B) Radiocomanda (permite monitorizarea stării de funcţionare în timp real). Distanţă maximă operativă 7 metri. 

 

 Tasta MENU-SET (1) 

Funcţie de intrare în meniu. 

Funcţie de salvare valoare din interiorul meniurilor. 

În interiorul meniurilor tasta SET permite să se intre în modalitatea de modificare pentru a modifica 

valoarea parametrului selectat. 

 

 Modificare TERMOSTAT (2) 

Funcţie de modificare a termostatului de mediu când nu este în modalitatea MENU. Din ecranul 

principal, apăsând tasta, se intră în meniul de modificare a termostatului de mediu a radiocomenzii 

prin intermediul căreia se poate modifica valoarea. 

Parcurgere MENU şi SUBMENU: În modalitatea menu tastele parcurg meniurile şi submeniurile. 

 

 Tasta ESC (3) 

Funcţie de ieşire din menu. 

 

 Modificare TERMOSTAT (4) 

Funcţie de modificare a termostatului de mediu când nu este în modalitatea MENU. Din ecranul 

principal, apăsând tasta, se intră în meniul de modificare a termostatului de mediu a radiocomenzii 

prin intermediul căreia se poate modifica valoarea. 

Parcurgere MENU şi SUBMENU: În modalitatea menu tastele parcurg meniurile şi submeniurile. 

 

 Tasta ON/OFF (5) 

Funcţie aprindere, stingere apăsând tasta timp de 3 sec. (semnal acustic). 

Tasta DEBLOCARE: Funcţie deblocare a sistemului apăsând tasta timp de 3 sec. (semnal acustic). 
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 Display (6) 

 

 
 Blocare/deblocare radiocomandă 

Radiocomanda este prevăzută cu funcţia STAND BY care permite stingerea completă a radiocomenzii 

şi evită aşadar consumarea bateriilor. Această funcţie este utilă mai ales în perioadele în care 

radiocomanda nu este folosită, ca de exemplu vara când soba nu este aprinsă. 

 

Blocare: Intraţi în MENU RADIO cu tasta , mergeţi până la rubrica STAND BY RADIO, apăsaţi 

tasta  pentru a intra, şi din nou tasta  pentru a confirma starea de STAND BY, în acest 

moment display-ul stingându-se. 

Deblcoare: Pentru a ieşi din starea de STAND BY a radiocomenzii apăsaţi, mai întâi o tastă oarecare, 

apo de două ori tasta  
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9.3. Menu UTILIZATOR 

  

În continuare sunt pezentate toate rubricile care alcătuiesc MENU UTILIZAOR (unele din acestea sunt 

rezervate TEHNICIENILOR CLAM). 

 

1- Putere – meniu care permite modificarea puterii de combustiune. 

 

2- Crono – 

Modalitate crono: Selectarea modalităţii de programare a cronotermostatului: ACTIVAT – DEZACTIVAT 

Programare zilnică: Meniu pentru programarea orelor de aprindere / stingere programată a sobei pentru 

modalitatea: ACTIVAT. 

 

3- Reţetă – Meniu de programare (acces permis NUMAI TEHNICIENILOR). 

 

4- Data şi ora – menu setare dată şi oră. 

 

5- Termostate: Permite setarea valorii termostatului de mediu a radiocomenzii şi valoarea termostatului în 

cazan.  

Valori recomandate 

Mediu Radio: 20ºC (la ajungerea temperaturii soba se punea în funcţiunea MODULAŢIE) 

Mediu sobă: 20ºC 

Cazan: 80ºC 

 

6- Vizualizări – Meniu vizualizări (temperatură fum, temperatură mediu, temperatură apa din cazan, presiune 

apa din cazan, viteză extractor fum șii versiune produs). 

 

7- Încărcare (NUMAI PRIMA APRINDERE) – Meniu pentru încărcarea manuală a cocleei cu soba în starea de 

STINS. 

 

8- Meniu radio – Meniu care permite funcţii şi parametri specfici ai radiocomenzii (schimb cod şi test radio) 

 

9- Meniu sistem – Menu de programare (acces permis NUMAI TEHNICIENILOR) 

 

 Cum se intră în MENIU – UTILIZATOR 

Apăsând tasta  se ajunge în primul ecran al meniului. 

Prin intermediul tastelor  se pot parcurge rubricile care alcătuiesc meniul (rubrici de la 1 la 9), 

iar pentru a alege rubrica dorită apăsaţi tasta  pentru a confirma sau tasta  pentru a ieşi. 

Cum se MODIFICĂ parametrii din MENIU – UTILIZATOR: dacă se doreşte modificarea unui 

parametru din menu procedaţi după cum urmează: 

Exemplu: modificarea unui parametru din meniul Putere , de exemplu din a treia valoarea maximă 

(max) permisă, în a patra valoarea setată (set) şi în a cincea valoarea minimă (min) permisă. 
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Putere                           Transfer 

Combustie                     nereuşit 

 

Apăsaţi tasta  pentru a modifica parametrul (iar câmpul Set luminează), parcurgeţi cu tastele 

 pentru a scădea sau mări valoarea parametrului Set. 

  

O dată stabilită valoarea dorită, confirmaţi apăsând tasta . 

Pentru a anula operaţia (aşadar nu salvaţi noua valoare) apăsaţi tasta . 

La confirmare este de regulă asociată o transmisie a parametrului setat către cazan. Dacă transmisia 

eşuează (interferenţe în canalul de transmisie) apare un mesaj de tipul „Transfer nereuşit” care 

indică netransferarea setării către cazan. Încercaţi aşadar modificarea parametrului micşorând 

distanţa telecomenzii cazanului.  

 

Pentru a explora rubricile Crono – Termostate – Încărcare – Radio din meniul UTILIZATOR consultaţi 

manualul de folosire şi întreţinree din dotare pentru soba Molina. 
 

 

9.3.1. Menu UTILIZATOR „CRONO” 

 

 
Putere                       Modalitate            Activat 

        Crono                       Program               Dezactivat 

 

Cum se SETEAZĂ – ACTIVEAZĂ/DEZACTIVEAZĂ Programatorul orar al sobei: 

Selectaţi rubrica din meniul Crono cu tastele  şi apăsaţi  pentru confirmare. 

Alegeţi cu tastele  rubrica din meniul Modalitate şi apăsaţi . 

Alegeţi cu tastele  rubrica Activat pentru a activa cronotermostatul sau rubrica Dezactivat pentru a-l 

dezactiva şi apăsaţi . 

Dacă Crono este activat, soba se aprinde şi se stinge automat după programul setat (vezi următoarele 

instrucţiuni). 

Dacă Crono este dezactivat, eventualele programe setate pentru aprinderile şi stingerile automate nu au nici 

un efect. 

Selectaţi rubrica din menu Crono cu tastele  şi apăsaţi  pentru confirmare. 

Alegeţi cu tastele  rubrica din menu Program şi apăsaţi . 
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Putere                        Modalitate 

Crono                        Programă 

 

EX. PROGRAMARE 

Acum este posibilă setarea stării de APRINDERE şi STINGERE pentru fiecare zi din săptămână (de luni până 

duminică) în trei intervale orare. 

 

Programarea intervalelor orare: 

- cu tastele  parcrugeţi programul de setat. 

- intraţi în modificare apăsând tasta , programul selectat începe să lumineze.  

- modificaţi programele cu tastele  . Salvaţi programarea cu tasta . 

- se poate activa/dezactiva intervalul orar apăsând tasta On/Off când este activată (în mijlocul benzii orare 

selectate se vizualizează un X şi programul este scris în negru). 

 

 
Activat  Luni  Luni 

       Marţi 

      Miercuri 

        Joi 

     Vineri  

 
Banda orară  presiune Banda orară 

Neabilitată     abilitată 

 

NOTĂ: Programare Crono miez de noapte 

Setaţi pe o bandă de programare a unei zi din săptămână, programul de Off la 23:59.  

Setaţi pe o bandă de programare a unei zi din săptămâna succesivă, programul de On la 00:00. 

EXEMPLU: 

În exemplu rezultatul programării este o aprindere neîntreruptă de la orele 21:30 marţi la orele 08.30 miercuri.  
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9.3.2. Menu UTILIZATOR „TERMOSTAT” 

 

În acest meniu se pot seta parametrii referitori la cele trei termostate: 

Termostatul „Mediu Radio” este termostatul introdus în radiocomandă (temepratura recomandată 20ºC). 

Atenţie: Termostatul „Mediu Radio” se poate activa şi deactiva prin buton. 

Dacă se deactivează termostatul Amb radio, este înlocuit de termostatul de mediu al sobei. 

Temostatul „Mediu Sobă” este termostatul de mediu local al sobei şi nu este deactivabil. Este setat ca un 

parametru standard (temepratura recomandată 20ºC). 

Termostatul „Cazan” este termostatul pentru apa din cazan. Este setat ca un parametru standard şi nu este 

deactivabil (temepratura recomandată 80ºC). 

 

Cum se MODIFICĂ temperatura termostatelor (ex. Mediu Radio): 

- apăsaţi butonul  pentru a intra în modificare. 

- setaţi temperatura dorită cu tastele . 

- apăsaţi butonul   pentru a confirma noile setări sau  pentru a le anula. 

 

 
Mediu Radio  Termostate 

Mediu Sobă  Mediu Radio 

Cazan   Activat 

 

IMPORTANT: în cazul în care se întrerupe energia electrică în timpul funcţionării, soba se comportă în 

următorul fel:  

Întrerupere mai mică de 1 minut: Soba porneşte normal. 

Întrerupere între 1 şi 5 minute: Soba încearcă aprinderea automată 

Întrerupere mai mare de 5 minute: Soba se pune în starea de STINS. 

 

N.B.: Soba în faza se STINGERE nu poate trece imediat la faza de REAPRINDERE ci trebuie să termine 

starea de STINGERE (durată fază de stingere 10/15 minute). Numai dacă se încheie starea de STINGERE se 

poate cere o nouă aprindere. 
 

 

9.3.3. Menu UTILIZATOR – ÎNCĂRCARE (NUMAI PRIMA APRINDERE) 
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9.3.4. Menu UTILIZATOR – RADIO 

 

În meniul Radio sunt 5 submeniuri: 

1- Limba – Se poate alege, dintre 5 limbi diferite, limba cu care display-ul radiocomenzii comunică diferitele 

mesaje utilizatorului. 

2- Schimbare cod – Fiecare radiocomandă este codificată, şi acest lucru permite legarea radiocomenzii la o 

singură sobă evitând interferenţe cu alte aparaturi în aceeaşi arie de funcţionare. 

 

 
Vizualizări  Limba   Italiană 

Încărcare  Schimbare cod  Engleză 

Meniu Radio  test Radio  Germană 

Meniu Sistem  Învăţare menu  Franceză 

   Standby radio  Spaniolă 

 

Cum se SCHIMBĂ codul: 

- Apăsaţi tasta   pentru schimbare cod, cu tastele  selectaţi codul dorit. 

- Apăsaţi în acelaşi timp tastele  de pe panoul de control al sobei până când apare menţiunea „LE” care 

luminează pe display. 

- În acest punct apăsaţi tasta   de pe radiocomandă pentru a confirma şi tasta  pentru a ieşi. Dacă 

operaţia nu are succes, se vizualizează pe radiocomandă.  

 

3- Test Radio – Apăsaţi pentru a evalua calitatea semnalului primit.  

Pe display este raportat numărul datelor transmise, primite şi erorile datorate lipsei unui răspuns din partea 

plăcii aflate în sobă. Dacă numărul datelor primite este mai mare de 60% din datele transmise, comunicarea 

corectă este garantată.  

 

Test radio 

Transmise 

Primite 

Erori 

 

4- Învaţă menu – Parametru rezervat Tehnicianului CLAM. 

 

5- Stand By – Permite punerea în stand by a radiocomenzii. Se recomandă, în timpul pauzelor lungi de 

funcţionare (perioada de vară), să se poziţioneze radiocomanda în configuraţia STAND BY. 
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9.4. Mesajele radiocomenzii 

 

MESAJE DE STARE: 

1- Stins: Soba este stinsă 

2- Check up – Soba execută CHECK UP-ul (control general a stării de funcţionare înainte de aprindere, durată 20 

secunde). 

3- Aprindere – Sistemul sobei este în faza de aprindere. 

4- Normal – Soba funcţionează la regim (funcţionare la puterea setată de utilizator) 

5- Modulaţie – Soba este în modulaţie, a ajuns la parametrii setaţi şi funcţionează în ECONOMY. 

6- Stingere – Soba este în faza de stingere. 

7- Blocare – Soba este în starea de blocare (mesajul apare în caz de stingere greşită). 

8- Recuperare aprindere – Semnalare ce apare de fiecare dată când are loc o recuperare de aprindere (ex. Lipsă de 

alimentare electrică sau încercare de aprindere când soba este în starea de stingere). 

9- Stand By – Soba este stinsă dar este gata să se aprindă cu acordul şemineului termic (stare de funcţionare activă 

numai cu funcţionare îmbinată Sobă/Şemineu termic). 

 

MESAJE DE EROARE: 

1- T Sicur Apă – intervenţie termostat siguranţă apă 

2- Presostat – intervenţie presostat 

3- Temp Fum Max – eroare temperatură prea mare fum 

4- Aprindere eşuată - eroare care apare ca urmare a unei neaprinderi 

5- Temp Apă Max - eroare temperatură prea mare apă, relevată de sonda cazanului. 

6- Pres Apă Min – eroare presiune apă minim 

7- Pres Apă Max – eroare presiune apă maximă. 

8- Enc. Rupt – Encoder-ul nu trimite la placa electronică semnalul referitor la viteza de rotaţie a extractorului de 

fum. 

9- Enc. ne reg. -  extractorul de fum nu se roteşte la viteza cerută de placa electronică. 

10- Ceas -  funcţionare proastă a ceasului interior al centralei electronice. 

11- Stingere neobişnuită – Soba s-a stins în mod neobişnuit (fără să fi primit o comandă de stingere). 

12- Black out – S-a înregistrat o întrerupere a alimentării electrice a sobei mai mare de 5 minute. 

 

9.5. Deblocarea sobei 

 

Pentru a activa soba după un mesaj de eroare, procedaţi 

după cum urmează: 

- urmăriţi restabilirea condiţiilor standard. 

- (NUMAI pentru eroarea 1) executaţi resetarea manuală a 

termostatulu apăsând butonul R amplasat în partea 

superioară a sobei (fig. 10). 

- apăsaţi tasta de pornire a radiocomenzii  (tasta de 

aprindere şi stingere). 

N.B.: Dacă apare menţiunea „DEBLOCARE NEREUŞITĂ” contactaţi asistenţa tehnică CLAM. 

 

9.6. Poziţionarea radiocomenzii (mod. SILVER/490) 

 

Radiocomanda este prevăzută cu un suport pentru fixarea pe perete. Vă recomandăm să nu fixaţi acest suport 

în spatele sobei ci pe unul dintre pereţii mai îndepărtaţi de aceasta. Funcţionarea corectă este garantată 
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pentru o distanţă maximă de 7 metri, fără obstacole importante (ziduri şi/sau pereţi) între radiocomandă şi 

sobă (fig. 11) şi cu baterii încărcate. Înălţimea recomandată 

pentru poziţionarea radiocomenzii este inclusă în intervalul 1,50 

şi 1,60 metri pentru prelevarea corectă a temperaturii mediului. 

Nu poziţionaţi radiocomanda în aproprierea surselor de căldură. 

Radiocomanda trebuie să fie: 

- Manipulată cu grijă 

- Protejată împotriva agenţilor atmosferici (ploaie, soare, 

etc.). 

- Ţinută departe de copii. 

- Ţinută departe de sursele de căldură. 

 

   

BATERIILE (Fig. 12): 

Bateriile care alimentează această radiocomandă trebuie să 

fie manipulate în mod corect, şi, dacă este posibil, reciclate.  

Pentru tipul de baterie, faceţi referire la eticheta pusă pe 

baterie. 

Pentru informare asupra metodelor de manipulare curente, 

adresaţi-vă centrului locale de reciclare deşeuri. 

 

Bateriile trebuie să fie înlocuite manual. 

Capacul din spate poate fi înlăturat manual. 

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

 

9.7. Poziţionarea antenei sobei  

 

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

structura din metal sau complet în spatele sobei. 

AVERTISMENT pentru interferenţă 

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

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

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

a evita bruiajul inutil al spectrului electromagnetic. 
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10. Întreţinere 
 

10.1. Informaţii generale asupra operaţiilor 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 vor fi oferite toate informaţiile necesare 

pentru a putea efectua aceste operaţiuni în condiţii de maximă siguranţă. 

 

1- Soba trebuie să fie oprită și răcită 

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

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

persoanei responsabile cu intreținerea. 

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

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

 

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

deschizând manual mânerul (fig. 13).  

 

 
 

 

 

10.2. Întreţinere ZILNICĂ 

CURĂŢAREA VASULUI CU JĂRATEC: Eliminaţi depunerile care cauzează blocarea deschizăturilor; 

CUM SE ACŢIONEAZĂ:  

- Înlăturaţi deşeurile formate în interiorul vasului de jăratec şi scoteţi-le cu un aspirator (fig. 14). 

Înlăturaţi eventualele depuneri depuse de-a  lungul marginilor vasului cu jăratec. 

SFATURI: Când se pune la loc vasul cu jăratec, fiţi atenţi să-l introduceţi corect în locul potrivit. 
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10.3. Întreţinere la fiecare 2-3 zile 

 

CURĂŢAREA GEAMULUI: Ștergeţi praful care se depune pe geam. 

CUM SE ACŢIONEAZĂ:  

- Folosiţi o perie (cu păr moale) sau o cârpă care să nu lase scame. Se pot folosi detergenţi (pentru cuptoare), 
important este să nu conţină substanţe abrazive. Geamul poate fi curăţat frecându-l şi cu o cârpă umedă. 
Verificaţi ca, deschizăturile de aer pentru spălarea geamului, din partea superioară internă a uşii, să nu fie 
blocate. 

 

CURĂŢAREA CUTIEI DE CENUŞĂ. Eliminaţi cenuşa care se depune în interiorul cutiei. 

CUM SE ACŢIONEAZĂ:  

- Deschideţi uşa şi scoateţi manual cutia din locul ei pentru  a o curăţa. 

SFATURI: Ţineţi cutia întotdeauna curată pentru a garanta o bună funcţionare a sobei. 

 

10.4. Întreţinere la fiecare săptămână  

 

CURĂŢAREA CAMEREI DE SUB VASUL CU JĂRATEC: Eliminaţi cenuşa care se depozitează în interiorul 

camerei. 

CUM SE ACŢIONEAZĂ:  

- Scoateţi vasul de jăratec din locul lui; folosind un aspirator care să elimine toate particulele particulele 
acumulate având grijă în special de priza de aer pentru combustie şi tubul de conţinut al lumânăricii de 
aprindere 

 

CURĂŢAREA ELEMENTELOR VOPSITE SAU DIN OŢEL: Pentru un aspect agreabil şi de durată al 

produsului, vă sfătuim să să îl ţineţi în permanenţă bine curăţat. 

CUM SE ACŢIONEAZĂ:  

- Folosind o cârpă moale şi umezită cu apă.  

SFATURI: Nu folosiţi NICIODATĂ substanţe degresate sau abrazive cum ar fi aclool, acetonă, diluant, etc.  

 

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

 

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

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

prelungitoare flexibile. 

 

GOLIREA AERULUI DIN INSTALAŢIE (RADIATOR): Scoateţi aerul care se poate forma în interiorul 

instalaţiei. 

CUM SE ACŢIONEAZĂ: Fiecare radiator este prevăzut cu un tub de aerisire, deschideţi-l rotind uşor cheița 

pentru a ieşi aerul. Semnalul că aerul a fost complet extras este scurgerea  apei (recuperaţi apa într-un 

recipient). Operaţia se execută cu radiatoarele reci. 

 
 

GOLIREA AERULUI INSTALAŢIE (SOBĂ): Scoateţi aerul care se poate forma în interiorul instalaţiei. 

CUM SE ACŢIONEAZĂ:  

- În spatele sobei, în zona de sus, a fost montată o supapă de aerisire; rotiţi-o uşor pentru a ieşi aerul (fig. 15). 
Semnalul că aerul a fost complet extras este scurgerea  apei (recuperaţi apa cu un recipient). Operaţie de 
executat cu soba rece. 
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AVERTISMENT: În cazul în care este o cădere de presiune în instalație, reactivați-o cu robinetul care este în 

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

 

 

 

11. Demontare 
 

Demontarea pentru reciclare 

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

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

electronice.  

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

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

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

 

Demontare pentru transfer 

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

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

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

identificarea (marcarea) tuturor componentelor. 

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

- Toate materialele trebuie să fie așezate în loc uscat şi departe de agenţii atmosferici.  

- Înainte de începerea noului montaj, controlaţi cu atenție ca materialele să nu fi suferit daune.  
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12. Inconvenienţe şi remedii 
 

INCONVENIENT   CAUZĂ    REMEDIU 

Peleţii nu coboară  1- Rezervor pelet gol   1- Reumpleţi rezervorul cu pelet 

în vasul de jăratec  2- Motoreductorul nu funcţionează bine  2- Contactaţi asistenţa tehnică 

    3- Placa electronică este în avarie  3- Contactaţi asistenţa tehnică 

Combustia nu porneşte  1- Noilerul cu filru este defect   1- Contactaţi asistenţa tehnică 

    2- Aer pentru combustie insuficient din cauza  2- Curăţaţi vasul cu jăratec, în 

    neefectuării întreţinerii obişnuite  special, verificaţi ca,  

         deschizăturile să nu fie blocate 

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

    4- Pelet nepotrivit    4- Schimbaţi peleţii 

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

    2- Uşa nu este închisă   2- Închideţi uşa 

    3- Garniturile uşii sunt uzate   3- Înlocuiţi garniturile 

    4- Pelet nepotrivit    4- Schimbaţi peletul 

    5- Aer pentru combustie insuficient  5- Curăţaţi vasul cu jăratec, în 

         special, verificaţi ca,  

         deschizăturile să nu fie blocate 

Flacăra este slabă, peletul 1- Aer pentru combustie insuficient   1- Curăţaţi vasul jăratec, în 

se acumulează în vasul        special verificaţi că, deschizăturile 

cu jăratec        nu sunt blocate. Curăţare grătar, 

         asiprare dacă este exterior 

    2- Pelet nepotrivit    2- Înlocuiţi peletul (vezi 

         specificaţiile din manual) 

    3- Uşa nu este închisă   3- Închideţi uşa 

Geamul se murdăreşte rapid 1- Garniturile uşii sunt uzate   1- Înlocuiţi garniturile 

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

    3- Aer pentru combustie insuficient  3- Curăţaţi priza de aer 

Radiocomanda nu  1- Baterii epuizate    1- Înlocuiţi bateriile 

funcţionează   2- Distanţa şemineului excesivă  2- Curăţaţi deschizăturile trecere aer 

    3- Radiocomandă defectă   3-  Curăţaţi priza de aer 

Tastiera de la bord nu se aprinde1- Lipsă energie electrică   1- Controlaţi: 

          - dacă este o problemă de linie 

          - cablu de conectare blocat 

    2-Fitil întrerupt    2- Înlocuiţi fitiluil 

    3- Neconectare între placă şi tastieră  3- Contactaţi asistenţa tehnică 

Blocare funcţionare   1- Sondă fum deteriorată   1- Contactaţi asistenţa tehnică 

temperatură fum  2- Pelet de calitate proastă   2- Înlocuiţi peletul 

temp. max. fum   3- Placa nu funcţionează bine  3- Contactaţi asistenţa tehnică 

Blocare funcţionare pentru 1- Ext. fum nu funcţionează bine  1- Contactaţi asistenţa tehnică 

presiune fum   2- Descărcare fum blocat   2- Curăţaţi conducat de descărcare 

Presostat   3- Presostatul nu funcţionează bine  3- Contactaţi asistenţa tehnică 

Blocare funcţionare pentru apă 1- Circulatorul nu funcţionează bine  1- Contactaţi asistenţa tehnică 

Temp. max. Apă  2- Circuitul hidraulic prezintă anomalii  2- Contactaţi asistenţa tehnică 

    3- Sonda cazan nu funcţionează bine  3- Contactaţi asistenţa tehnică 

    4- Întrerupere temporară circulator  4- Deblocarea radiocomenzii 
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Blocare funcţionare pentru 1- Placa nu funcţionează bine  1- Contactaţi asistenţa tehnică 

temperatură apă  2- Termostatul nu funcţionează bine  2- Contactaţi asistenţa tehnică 

T. sigur. apă   3- Întrerupere temporară circulator  3- Deblocare repornirea manuală a 

         Termostatului de siguranţă 

Blocare funcţionare presiune 1- Pierdere de presiune în instalaţie  2- Reîncărcaţi instalaţia prin robinetul de 

apă cazan        îmcărcare şi controlaţi presiune din 

Pres. min apă        Manometru (0,8 bar) 

          

 Blocare funcţionare presiune 1- Verificare greşită presiune de exercitare 1- Cu soba rece controlaţi pres. 

apă cazan   2- Circulatorul nu funcţionează bine  2- Contactaţi asistenţa tehnică 

Pres. max apă   3- Transductor presiune nu    3- Contactaţi asistenţa tehnică 

funcţionează bine    

4- Vas expansiune nu funcţionează bine 4- Contactaţi asistenţa tehnică 

 

 

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

pentru perioada de stocare în magazie şi în timpul expediţiei. După câteva aprinderi iniţiale, această vopsea tinde să se ardă şi să 

decojească şi poate să fie îndepărtată cu uşurinţă, dacă este nevoie, lăsând pereţii perfect curaţi şi nefiind expuşi risculu i de oxidare 

datorită efectului protector al gazelor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prezentul manual este proprietatea exclusivă a CLAM, orice reproducere, chiar şi parţială, este interzisă.     31 

ANEXĂ 
 

Copie pentru cumpărător de anexata la manualul de utilizare 

 

ATESTAT DE INSTALARE CORECTĂ ŞI OMOLOGARE 

Client: ___________________________________               Tel: ________________________________________ 

Strada: ___________________________________              Cod poştal: __________________________________ 

Oraşul: ___________________________________              Prov: _______________________________________ 

 

Ştampila vânzătorului: 

 

 

 

 

 Ştampila instalatorului: 

 

Nume: ____________________________ 

Prenume: __________________________ 

Adresa: ______________ Cod poştal: ____ 

Localitate: _____________ Tel. ________ 

 

Data consemnării: __________________________                Document de consemnare: ______________________ 

Aparat mod. _______________________________               Matricolă: ____________ An: ___________________ 

 

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

prezentul manual de utilizare. Declară, totodată, că a luat la cunoştinţă  modul de perfectă funcţionarea şi cunoaște indicaţiile 

necesare pentru a utiliza şi întreţinere în mod corect aparatul. 

Semnătura clientului                                                                    Semnătura vânzătorului/instalatorului 

________________________________________                   __________________________________________ 

 

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

 

 

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

 

ATESTAT DE INSTALARE CORECTĂ ŞI OMOLOGARE 

Client: ___________________________________               Tel: ________________________________________ 

Strada: ___________________________________              Cod poştal: __________________________________ 

Oraşul: ___________________________________              Prov: _______________________________________ 

 

Ştampila vânzătorului: 

 

 

 

 

 Ştampila instalatorului: 

 

Nume: ____________________________ 

Prenume: __________________________ 

Adresa: ______________ Cod poştal: ____ 

Localitate: _____________ Tel. ________ 

 

Data consemnării: __________________________                Document de consemnare: ______________________ 

Aparat mod. _______________________________               Matricolă: ____________ An: ___________________ 

 

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

prezentul manual de utilizare. Declară, totodată, că a luat la cunoştinţă  modul de perfectă funcţionarea şi cunoaște indicaţiile 

necesare pentru a utiliza şi întreţinere în mod corect aparatul. 

Semnătura clientului                                                                    Semnătura vânzătorului/instalatorului 

________________________________________                   __________________________________________ 

 

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

 



Prezentul manual este proprietatea exclusivă a CLAM, orice reproducere, chiar şi parţială, este interzisă.     32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLINA 

 
CLAM – Soc. coop.  

Zona industrială – Via A. Ranocchia, 11  

06055 Marsciano (PG) – Italia 

Tel. 075 874001 – fax. 075.8740031 

www.clam.it  

e-maila: clam@clam.it  
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