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Prezentare 

 

 

Stimate client, 

Mulţumindu-vă pentru încrederea acordată prin alegerea produsului nostru, vă invităm să citiţi cu atenţie acest manual 

înainte de realizarea operaţiunilor de instalare. În manual se regăsesc toate informaţiile necesare în vederea efectuării în 

mod corect a următoarelor operaţiuni: instalare, punere în funcţiune, utilizare, curăţare, întreţinere, etc.  

 

De asemenea, garanţia şi cele două fişe privind: 

INSTALAREA CORECTĂ 

EFECTUAREA VERIFICĂRII 

sunt anexate manualului.  

 

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

constituie parte integrantă a prezentului manual, iar cealaltă trebuie să fie trimisă societăţii constructoare, împreună cu 

garanţia.  

 

Păstraţi intact prezentul manual într-un loc potrivit, și nu îl puneţi de o parte fără să-l fi citit, indiferent de experienţa 

anterioară pe care o aveţi. Câteva minute dedicate citirii lui vă vor face să economisiţi ulterior timp şi oboseală.  

 

 

Lipeşte aici eticheta şemineului tău 
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- 2 - Ghidul manualului 
 

 Acest manual a fost redactat de constructor şi constituie parte integrantă a şemineului livrat.  

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

 Acest manual defineşte scopul pentru care a fost conceput şemineul şi conţine toate informaţiile necesare garantării 

unei instalări şi utilizări în condiţii de siguranţă şi corecte.  

 Alte informaţii tehnice, care nu au fost indicate în prezentul manual, constituie părţi integrante din documentaţia 

tehnică redactată de CLAM – soc. coop., disponibilă la sediul acesteia. 

 Respectarea constantă a prevederilor conţinute în acest manual asigură siguranţa individului şi a aparatului, 

economie privind utilizarea şi o durată de funcţionare mai lungă.  

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

- EN 13229 Şemineuri termice şi şemineuri deschise cu combustibil lichid. Cerinţe şi metode de 

verificare. 

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

- Directiva 2006/95 CEE (Directiva privind Tensiunea Joasă), modificată ulterior. 

 Analiza atentă a factorilor de risc realizată de CLAM – soc. coop. a permis eliminarea majorităţii riscurilor, însă vă 

recomandăm să respectaţi cu stricteţe instrucţiunile din prezentul document, înainte de efectuarea oricărei operaţiuni. 

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

termic.  

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

 Pe perioada garanţiei nici una dintre părţile componente nu poate să fie modificată sau înlocuită cu alta care nu este 

originală, efectuarea unei astfel de operații având ca și consecință pierderea imediată a dreptului la garanţie. 

 Schemele şi desenele sunt furnizate cu titlul indicativ şi ca exemplu; în promovarea unei politici de dezvoltare şi 

inovare constantă a produsului, constructorul poate aduce modificări fără nici un preaviz. 

 Prezentul manual trebuie să fie păstrat pe toată durata de funcţionare a şemineului termic; în cazul pierderii sau 

deteriorării, trebuie să solicitaţi de la constructor o copie, indicând datele de identificare ale şemineului termic (preţul 

va fi stabilit de constructor). 

 Toate dimensiunile exprimate în acest manual sunt exprimate în mm. 

 Înainte de efectuarea oricărui tip de intervenţie, deconectaţi şemineul termic de la reţeaua electrică.    
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- 3 - Date de identificare 
 

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

fiecare exemplar al produsului. 

Etichetele sunt de trei tipuri, ca în figură: 

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

Numărul 2 indică numărul de serie şi modelul, , se găseşte pe o ţiplă autocolantă, ce va trebui lipită în spaţiul liber de pe 

pagina 1 din prezentul manual; 

Numărul 3 situată în camera ventilatorului indică toate informaţiile şi caracteristicile tehnice utile pentru instalator şi 

personalul responsabil cu întreţinerea.  

 

 

Eticheta (1)              Autocolant (2)                  Eticheta (3) 

 

 

Pentru a avea acces la eticheta numărul 3, procedaţi după cum urmează: 

1) Ridicaţi şi îndepărtaţi vatra din fontă. 

2) Dați la o parte grătarul  planului de foc .  

3) Dați la o parte sertarul unde se adună cenușa. 

Plasma 750 XL: scoateți manual sertarul unde se adună cenușa. 

Plasma 850 XL: deschideți capacul din partea de jos, rotiți manual capetele și extrageți sertarul unde se adună cenușa. 

4) Dați la o parte șuruburile care fixează capacul cutiei prizei de aer și dați-o la o parte. 

5) Eticheta se găseşte în partea din față dreapta de pe capacul pentru accesorii. 
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- 4 - Date tehnice 

 
   

       Caracteristici Circuit natural Circuit forțat 

Puterea termico-chimică( max/ min)  12, kW    12 kW 

Puterea termică nominală max/min     9 kW          9 kW 

Randamentul global    '76%     '77,5% 

Tipul de combustibil                        Lemn 

Consumul de lemne      2,5  kg/h  2,5  kg/h 

Temperatura gazelor      341°C    323°C  

Debitul gazelor     9,1 g/s  9,0 g/s 

Conţinutul de CO la 13% O2     '0,11%    '0,11 % 

Tirajul                     10-12 PA 

Ieşire horn                  200 mm 

Suprafaţă încălzită 250 m3 250 m3 

Priza de aer       N°2     120mm 

Ieșire aer cald       N°2 o N° 4    120mm 

Max. ventilator        -      405 Nm3/h 

Prelev. max. ventilator      -     24 mm H2O 

Puterea electrică nominală         -         70 W 

Tensiune /frecvență          - 220-240V/50Hz 

Suprafață plan foc                  0,16 mq 

Greutate        110 kg      115 kg 

 

 

Măsurători efectuate în conformitate cu UNI EN 13229:2006 (Inserturi si focuri deschise care utilizează combustibili solizi. 

Cerinţe şi metode de testare), de către Primacontrol IMQ.  Raport de testare CS-08-087 
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Caracteristici Circuit natural Circuit forțat 

Puterea termico-chimică( max/ min) 14,6 kW 15,7kW 

Puterea termică nominală max/min     10,5 kW     12 kW 

Randamentul global    '74,5%     '76,5% 

Tipul de combustibil                        Lemn 

Consumul de lemne      3,1  kg/h  3,3  kg/h 

Temperatura gazelor      350°C    340°C  

Debitul gazelor     11,6 g/s  11,6 g/s 

Conţinutul de CO la 13% O2     '0,17%    '0,20 % 

Tirajul                     10-12 PA 

Ieşire horn                  200 mm 

Suprafaţă încălzită 300 m3 340 m3 

Priză de aer       N°2     120mm 

Ieșire aer cald       N°2 o N° 4    120mm 

Max. ventilator        -      405 Nm3/h 

Prelev. max. ventilator      -     24 mm H2O 

Puterea electrică nominală         -         70 W 

Tensiune /frecvență          - 220-240V/50Hz 

Suprafață plan foc                  0,19 mq 

Greutate        170 kg      175 kg 

 

 

Măsurători efectuate în conformitate cu UNI EN 13229:2006 (Inserturi și focuri deschise care utilizează combustibili solizi. 

Cerinţe şi metode de testare), de către Primacontrol IMQ.  Raport de testare CS-08-087 
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- 5 - Principalele părţi componente 
 

 

În cele ce urmează vom folosi numele componentelor, iar schema de mai jos vă va ajuta să înțelegeți acest manual.  

 

A) Ușă 

B) Grătar pentru lemne 

C) Grătar plan de foc 

D) Plan de foc 

E) Sertar pentru cenușă 

F) Cutie priză de aer 

G) Tub Ieșire fum 

H) Inele Ieșire aer cald 

I) Mâner ușiță(doar pentru Plasma 750 XL) 

L) Mască inferioară (doar Plasma 850 XL) 

M) Picioare reglabile pentru stabilirea înălțimii (Opțional) (cod.PK1015) 

N) Kit ventilație forțată (Opțional) (cod.Pk1016) 
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- 6 - Manipulare și 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 şemineului termic de cel care utilizează, în mod 

obişnuit, echipamente de ridicare, cu deplina respectare 

a prevederilor normative în vigoare privind siguranţa. Cel 

care manevrează echipamentele de ridicare va trebuie 

să stea la o distanţa adecvată de partea ridicată şi să se 

asigure de lipsa persoanelor sau obiectelor expuse în 

cazul unei posibile căderi a sobei. Şemineul termic este 

prevăzut cu paleţi aferenţi pentru ridicare. Efectuaţi 

operaţiunea de descărcare cu echipamente de ridicare 

corespunzătoare, având forţa potrivită să ridice obiecte 

de greutatea şemineului ambalat (figura 2).  

 

Orientarea şemineului termic ambalat trebuie să fie 

conformă indicaţiilor de pe imaginile şi textele aplicate pe învelişul extern al ambalajului (figura 3). Manipulările trebuie să 

fie lente şi continue pentru a evita ruperea frânghiilor, lanţurilor, etc.   

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

răspundere pentru daunele aduse obiectelor şi/sau persoanelor. 
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- 7 - Măsuri de siguranţă 
 

Pentru a preveni deteriorarea şemineului Plasma şi a evita pericolele pentru cel care îl utilizează, recomandăm 

respectarea următoarelor reguli: 

 

 Operaţiile de întreţinere şi reglare vor fi realizate doar de către personal autorizat şi instruit. 

 Nu încercaţi NICIODATĂ să reparaţi şemineul termic de unul singur, această acţiune putând cauza daune grave. 

 Pentru operaţiunile uzuale de întreţinere, respectaţi indicaţiile din capitolul Întreţinere. 

 Toate schimbările sau rmodificările aduse construcțiilor legate de şemineul termic ar putea compromite siguranţa, de 

asemenea toate modificările efectuate asupra unității de control (UNITATEA DE COMANDĂ) trebuie efectuate DOAR 

de personalul autorizat al CLAM. 

 

Prin construcţie, şemineul termic este capabil să funcţioneze, să fie reglat sau să fie întreţinut, fără ca aceste operaţiuni 

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

 

 

7.1 - Dispozitive de siguranţă 

 

Şemineul Plasma este rezultatul unei activităţi îndelungate de proiectare şi a numeroase teste, care au permis societăţii 

CLAM să lanseze pe piaţă un produs cu siguranţă ridicată, atât pentru operator, cât şi pentru mediu. 

În continuare, sunt descrise câteva dintre sistemele de siguranţă încorporate, care fac ca utilizarea acestui aparat să fie 

mai sigur şi plăcut: 

 

 Uşă glisantă: Sticla-ceramică utilizată la uşă poate asigura o rezistenţă la căldură de până la 800°C. Uşa 

alunecă pe două şine, alunecarea este controlată de o serie de lanţuri, care asigură stabilitate şi o utilizare 

uşoară oricui. Uşa este prevăzută cu garnituri (interschimbabile) din fibră ceramică, care asigură o închidere 

ermetică a camerei de ardere.  

ATENŢIE: În timpul funcţionării, STICLA de la uşă atinge temperaturi ridicate, contactul cu uşa (fără 

echipamente individuale de protecţie) poate cauza arsuri grave. Evitaţi contactul cu sticla şi nu lăsaţi COPIII să 

se apropie de şemineul termic. 

 Supapa de control a gazelor: Ridicarea manuală a uşii declanşează automat deschiderea supapelor interne 

pentru evacuarea gazelor. Dispozitivul evită întoarcerea gazului în cameră. 

 Pornirea in mod automat a ventilatorului (doar în cazul în care există Kit Ventilație Forțată): este dotat cu 

un mecanism automat de protecție împotriva exceselor de încălzire, care pornește ventilatorul imediat ce sonda 

descoperă o temperatură mai mare de 60°C la ieșirea de aer cald. 
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-8- Instructiuni de folosire 
 

În acest capitol vor fi prezentate instrucţiuni privind utilizarea corectă a şemineului Plasma. Pentru a garanta un 

randament bun al şemineului, cu respectarea deplină a prevederilor în materie de siguranţă, vă oferim câteva sfaturi şi 

practici CLAM. Funcţionarea şemineului este extrem de simplă, însă vă sfătuim să citiţi întotdeauna manualul înainte de 

efectuarea oricărei operaţiuni.  

Gestionarea şi modificarea parametrilor trebuie să fie realizate OBLIGATORIU de către persoane ADULTE. 

Șemineul funcţionează exclusiv cu lemn, și este proiectat pentru producerea apei calde menajere şi/sau pentru 

alimentarea instalaţiei cu termosifoane din locuinţă. Este prevăzut cu o cameră de ardere spaţioasă, închisă în partea 

frontală printr-o uşă glisantă în sus, alcătuită din sticlă-ceramică rezistentă la peste 800 °C. În timpul funcţionării, în 

vederea unui control bun al arderii şi, ca urmare, a unui randament crescut , uşa trebuie să rămână perfect închisă; în 

acest fel supapa motorizată pentru aer de ardere intră în acțiune ca şi supapele by-pass ale gazelor, care obligă gazele 

să treacă prin schimbătorul aşezat în interiorul hotei. Deschizând uşa pentru încărcarea cu lemne, supapele by-pass ale 

gazelor se deschid automat, permiţând gazelor să urce direct spre horn, atingând uşor peretele posterior al șemineului, 

pentru a evita revenirea gazelor. 

ATENŢIE: Nu lăsaţi niciodată uşa întredeschisă, deoarece are loc aşa numitul efect „de forjare”, cu riscul supraîncălzirii 

structurii şi, probabil, al deteriorării acesteia si  a părţilor electrice(DOAR CU KIT VENTILARE FORȚATĂ). 

 

8.1 – Reglarea aerului de ardere 

 

Aer primar(reglabil): Intrarea primară a aerului în interiorul camerei de ardere este reglat manual prin intermediul 

grătarului așezat pe sertarul pentru cenușă(fig.4). 

Plasma 750XL: Legați mânerul din dotare la semiluna inferioară și învârtiți-o manual. 

Plasma 850XL: Desfaceți panoul frontal, deșurubați butonul central și mutați-l manual.  

Atenție: când soba Plasma este în funcțiune, efectuați reglajul aerului primar folosind mânuși de protecție. 

 

 

 

Aerul secundar(nereglabil): 

Pentru a mări capacitatea de funcționare a șemineului Plasma și a reduce la minim pierderea de CO( monoxid de 

carbon), a fost introdus un sistem care transmite aerul în interiorul camerei de ardere. Aceast aer secundar iese pe o 

gaură făcută în structură (Plasma 750XL) și prin două găuri făcute în fontă (Plasma 850 XL). 

 

Aer pentru curațarea sticlei ( reglabil ):  
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Pentru a efectua reglarea, este necesar să se deschidă ușița. Cu o șurubelniță în cruce slăbiți șuruburile superioare și 

inferioare care se găsesc în interiorul ușiței (doar deasupra la mod. Plasma 750XL) așa cum se arată în fig. 5 și mutați 

grătarele în așa fel încât să se poată face reglarea deschiderilor: spre stânga pentru a avea un debit de aer mai mare și 

înspre dreapta pentru a avea un debit de aer mai mic. 

N.B.: Operația se face cu dispozitivul închis. 

 

 

8.2 – Punerea în funcțiune 

 

Înainte de a pune în funcțiune șemineului Plasma, trebuie să țineți cont de urmatoarele INDICAȚII:  

 Pentru a obține o ardere optimă, lemnul trebuie să fie foarte uscat și, în plus trebuie să ardă cu o flacără vie 

evitându-se arderea fără flacără. 

 

 Nu ardeţi lemne deosebit de răşinoase sau materiale, care conţin substanţe plastice dăunătoare mediului, care 

ar putea, totodată, să ducă la înfundarea sobei şi hornului. 

 

 Nu vă recomandăm să încărcați tot combustibiliul pentru o perioadă mai lungă de timp de o dată. În ceea ce 

priveşte cantităţile de lemn, care urmează să fie arse, respectaţi datele tehnice indicate în tabelul aferent, 

împărţind aceste cantităţi în două sau trei încărcări.Pentru aprindere nu folosiți lichide inflamabile de tip alcool, 

benzină. 

 

 Nu stingeți focul cu apă. 

 

 

Ca la orice dispozitiv de încălzire, întâia aprindere trebuie făcută progresiv și lent, pentru e se evita șocul și dilatările 

termice prea mari ale fontei și a părților în metal. Pentru aprinderea șemineului Plasma, încărcați-l cu o cantitate nu prea 

mare de lemn, aprindeți șemineul și lăsați ușița întredeschisă pentru a permite intrarea fluxului de aer necesar pentru 

pornirea inițială a arderii. În timpul acestei faze trebuie să vă asigurați că nu sar scântei în exteriorul șemineului. 

Această fază trebuie să dureze doar câteva minute (cca. 5) , după care se închide complet ușița. Controlul arderii se 

gestionează cu ajutorul unui buton cu cheie, mutând cheița înspre stânga se va obține o ardere mai rapidă, mutând-o 

înspre dreapta se va obține o ardere mai lentă. Primele dăți  cînd șemineul este pornit pot apare mirosuri provocate de 

evaporarea reziduurilor; mirosul va dispare după o scurtă perioadă. 

În cazul instalării Kitului de Ventilare Forțată, funcționarea șemineului este controlată de către unitatea electronică 

denumită TERMOREGULATOR Mod 007 care printr-o sondă specială notează temperatura aerului în schimbătorul de 

căldură și activează în mod automat viteza de ventilație în funcție de temparatura găsită. 
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Cu Telecomanda Mod: 007 vizibilă în fig. 6 este posibilă alegerea între modurile de funcționare MANUAL, AUTOMATIC 

sau PROPORȚIONAL și setarea vitezei ventilatorului. 

Codul PIN care permite identificarea telecomenzii de către unitatea electronică, este setat din fabrică la 0, dar dacă 

Plasma este dereglată din cauza altor dipozitive (de ex.: telecomenzi pentru deschiderea porților, alte șeminee etc.) se 

poate schimba setarea după cum se descrie mai jos: 

 

Autosetare cod 

Deschideți locul unde se ține bateria și setați codiul PIN dorit( alegeți dintre cele 1024 combinații posibile). 

Închideți alimenatarea cu energie electrică. 

Deschideți alimentarea electrică a centraei ținând apăsată una din tastele telecomenzii până când se aude un semnal 

acustic care confirmă setarea codului nou. 

Înlocuirea bateriilor: scoateți capacul din față al telecomenzii și înlocuiți bateria descărcată cu una de același tip(faceți 

referire la modelul indicat pe baterie). 

N.B.: Bateria consumată a telecomenzii trebuie eliminată în mod corect și, dacă e posibil, reciclată. 

         Pentru informaţii despre metodele actuale de eliminare, adresaţi-vă centrului local de reciclare. 

         În cazul în care se demolează șemineul Plasma, mai întâi trebuie eliminată bateria. 

 

 

 

 

Modul de lucru Manual: 

Această funcție se activează ținând apasată tasta MAN. 

Ventilatorul de aer este închis și accesul manual și viteza pot fi setate manual pe 4 niveluri diferite folosind tasta   iar 

viteza se mărește până când va ajunge la cea maximă (viteza 4). Succesiv, la orice apăsare a tastei  viteza este 

micșorată până când se ajunge la închidere și așa mai departe. 

 

Setarea aleasă este semnalată prin intermediul unor semnale acustice: 

închis  = 1 bip lung 

viteza 1 = 1 bip scurt 

viteza 2 = 2 bipuri scurte 

viteza 3 = 3 bipuri scurte 

viteza 4 = 4 bipuri scurte. 

Notă: ventilatorul de aer funcționează în mod independent de temperatura șemineului Plasma; de aceea în această 

modalitate ventilatorul trebuie deschis sau închis conform metodologiei descrise în manualul de utilizare. CLAM vă 

recomandă să utilizați această funcțiune în faza de instalare  a șemineului Plasma și la începutul perioadei de iarnă 

pentru a  verifica funcționalitatea ventilatorului. 

 

Pornirea de siguranță:  Dacă în șemineul Plasma focul arde, dar ventilatorul este închis, în momentul în care 

temperatura din schimbătorul său ajunge la 60 °C, ventilatorul va porni automat. 

 

Modul de lucru Automatică: 

Această funcție este activată ținând apăsată tasta AUT. 

Ventilatorul de aer se deschide în mod automat când temperatura în schimbătorul de căldură depășește 60°C, iar viteza 

sa poate fi setată manual pe 4 nivele folosind tasta . 
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La fiecare apăsare a testei   viteza este mărită până se ajunge la cea maximă (viteza 4).De asemenea după fiecare 

apăsăsi ale tastei  viteza este micșorată până când se ajunge la cea minimă și așa mai departe. 

Viteza aleasă este semnalată cu semnalele acustice: 

viteza 1 = 1 bip scurt 

viteza 2 = 2 bipuri scurte 

viteza 3 = 3 bipuri scurte 

viteza 4 = 4 bipuri scurte. 

Ventilatorul de aer este închis în mod automat când temperatura în schimbătorul de căldură coboară sub 60°C. 

 

 

Modalitate Proporțională 

Aceasta funcție este activată ținând apasată tasta PROP. 

Ventilatorul de aer este deschis în mod automat când temperatura în schimbătorul de caldură depășește 60°C și viteza sa 

este reglată în mod automat în funcție de temperatura prezentă în schimbător: 

temperatura mai mare de 60°C                                    = închis 

temperatura mai mare de 60°C și mai mică de 65°C   = viteza 1 

temperatura mai mare de 65°C și mai mică de 70°C   = viteza 2 

temperatura mai mare de 70°C și mai mică de 75°     = viteza 3  

temperatura mai mare de 75°C                                    = viteza 4 

Temperatura de activare a ventilatorului (60°C) în modurile de funcționare Proporție și Automat poate fi modificată până 

la un minim de 50°C și până la un maxim de 90°C cu pași de câte 5°C în următorul mod: 

Asigurați-vă că PIN-ul tecomenzii este cunoscut de centrală. 

Opriți alimentarea cu energie electrică a centralei. Reporniți alimentarea electrică a centralei ținând apăsată una din 

tastele telecomenzii până când se aude un semnal acustic (2 bipuri lungi) care confirmă intrarea în modificare. 

La fiecare apăsare a tastelor PROP sau , valoarea temperaturii de activare a ventilatorului este mărită sau micșorată 

cu 5°C ; când se ajunge la valoarea maximă (90°C) sau minimă (50°C) se aude un semnal acustic de un bip lung. Pentru 

a memora noua setare apăsați AUT; unitatea emite un bip lung de confirmare. 

N.B: Modificând temperatura de activare a ventilatorului, sunt modificate în mod proporțional și toate temperaturile de 

schimbare a vitezei aceluiași ventilator. 
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-9 - Întreținere 

 

9.1 - Informaţii GENERALE privind operaţiunile de întreţinere 

 

Pentru a asigura o funcţionare şi utilizare corectă a șemineului Plasma este suficient să respectaţi cele mai simple, dar 

frecvente operaţiuni de control şi curăţare generală. În acest capitol vă vom prezenta toate informaţiile necesare pentru a 

putea efectua aceste operaţiuni în condiţii de maximă siguranţă. 

 

1 – Șemineul Plasma trebuie să fie oprit și răcit. 

2 – Șemineul Plasma trebuie s fie deconectat de la rețeaua electrică. 

3 – Când se efectuează întreţinerea, nici o persoană nu trebuie să stea în apropierea șemineului, cu excepția persoanei 

responsabile cu întreținerea. 

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

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

 

 9.2 - Întreţinerea la fiecare 2-3 ZILE 

 

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

CUM SĂ ACŢIONĂM: Utilizaţi o bucată de material, care să nu lase scame sau alte urme. Se pot utiliza detergenţi (pentru 

cuptoare), care nu conţin substanţe abrazive. Sticla poate să fie curăţată, chiar şi prin ştergerea acesteia cu un material 

umed de cenuşă. Verificati ca găurile de aer să nu fie înfundate. 

  

Curățarea vasului unde se adună cenușa : Eliminați cenușa care se adună în vas. 

MOD DE ACȚIONARE(fig 8):  

Plasma 750XL: Extrageți complet vasul în așa fel încât să-l puteți goli complet. 

Plasma 850XL: Deschideți capacul din partea de jos, rotiți manual capetele și extrageți sertarul unde se adună cenușa 

așa cum este arătat în fig 8. 

Sfaturi: Țineți vasul mereu curat pentru a garanta o bună funcționare a șemineului Plasma. 
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9.3 – Curățarea la fiecare 6 luni (în funcție de utilizare) 
Curățarea coșului – Adresați-vă personalului calificat. 
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- 10 - Demontarea 

 

10.1. Demontarea pentru înlăturare 

Acest simbol, aplicat pe produs sau pe ambalaj, arată faptul că produsul NU trebuie să fie considerat ca 

un deşeu menajer normal, ci trebuie să fie dus la un centru de colectare adecvat pentru reciclarea 

aparaturii electrice şi electronice.  

Înlăturându-l în mod corespunzător, contribuiţi la evitarea posibilelor consecinţe negative, care ar putea 

deriva dintr-o înlăturare improprie a produsului. Pentru informaţii mai amănunţite despre reciclarea acestui 

produs, contactaţi primăria, serviciul local de înlăturare a deşeurilor sau magazinul de la care aţi cumpărat 

produsul.  

 

10.2. Demontarea pentru transfer  

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

 

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

Demontarea trebuie să fie efectuată de către personal calificat sau direct de către constructor, acordând atenţie la 

separarea şi identificarea (marcarea) tuturor părţilor componente.  

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

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

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

INCONVENIENT CAUZA REMEDIUL 

   

Panoul de comandă  

Nu primește semnal 

1 – Bateria telecomenzii consumata 

2 – Siguranța de protecție consumată 

1 – controlați bateria și eventual înlocuiți-o. 

2 – Contactați asistența tehnică. 

   

Ventilatorul nu pornește 1 – Lipseşte energia electrică 

2 – Cablul de legătură deconectat 

3 – Siguranța de protecție arsă 

4 – Unitatea sau elctroventilatorul stricată 

5 – Funcționare defectuoasă a sondei 

1 – Resetaţi alimentarea electrică 

2 – Conectați cablul de alimentare 

3 – Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică 

4 – Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică 

5 – Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică 

   

Ventilatorul pornește cu 

întârziere 

Setarea unității greșită  Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică 

   

Ușița nu se 

deschide/închide complet 

1 - Supapa de fum este blocată 

2 – Instalare greșită 

 

1 – Dupa curățarea hornului, verificați dacă nu s-a acumulat 

funingine 

 

2 – Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică 

  

   

Sticla se murdăreşte 

Excesiv 

1 – Grilajul de aer de spălare a sticlei este închis 

2 – Hornul nu este potrivit 

3 – Lemnul utilizat este umed 

1 – A se vedea „Reglarea aerului de curăţare a sticlei” (capitolul 

9) 

2 – Verificaţi ca hornul să prezinte caracteristicile indicate 

3 – Folosiţi doar lemn bine uscat 

   

Depunere excesivă de  

incrustaţii pe pereţii  

interni ai şemineului  

1 – Hornul nu este potrivit 

2 – Lemnul utilizat este umed 

3 – Se utilizează combustibili nepotriviţi (lemn lăcuit, 

compensat, etc.) 

4 – Arderea este prea lentă, aşadar la temperaturi joase 

1 – Verificaţi ca hornul să prezinte caracteristicile indicate 

2 – Folosiţi doar lemn bine uscat 

3 – Folosiţi doar lemn bine uscat 

 

4 – Folosiţi lemn cu dimensiuni mai mici 

   

Supraîncălzirea  

şemineului termic 

1 –  Incărcarea cu prea mult combustibil 1 – Controlați datele tehnice. 

 

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

împotriva oxidării pentru perioada de stocare în magazie şi în timpul expedierii. 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 , ei nefiind expuşi riscului de oxidare datorită efectului protector al gazelor. 
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- Anexă 

 

Exemplarul cumpărătorului se va păstra anexat la manualul de utilizare 

 

 

CERTIFICAT DE EFECTUARE A INSTALĂRII CORECTE ŞI VERIFICĂRII 

 

CLIENT:  …………………………………………. TELEFON: ………………………………………… 

STRADA: ………………………………………… COD POŞTAL: ……………………………….…… 

ORAŞUL: ………………………………………… JUDEŢ: ……………………………………………. 

  

Ştampila revânzătorului: Ştampila instalatorului: 

Nume: …………………………………………….. 

Prenume: …………………………………………. 

Adresă: ………………..…… Cod poştal: ……… 

Localitatea: …………………. Telefon: …………. 

  

Data de livrare: ………………………………….. Document de transport: …………………………. 

Aparat model: …………………………………… Serie: …………………….. An: …………………. 

  

La terminarea lucrărilor de instalare ale aparatului, subsemnatul client declar că lucrările au fost efectuate corect şi în 

conformitate cu instrucţiunile din prezentul manual de instrucţiuni.  

Declar, totodată, că am luat la cunoştinţă modul de perfectă funcţionare şi cunosc indicaţiile necesare pentru a utiliza 

şi întreţine în mod corect aparatul. 

  

Semnătura Clientului Semnătura Revânzătorului / Instalatorului 

……………………………………………………. ……………………………………………………… 

  

* Prezenta declaraţie nu se consideră valabilă, dacă nu este completată şi semnată corespunzător 
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Exemplarul, care se va trimite societăţii constructoare „CLAM”,  

împreună cu certificatul de garanţie 

 

 

CERTIFICAT DE EFECTUARE A INSTALĂRII CORECTE ŞI VERIFICĂRII 

 

CLIENT:  …………………………………………. TELEFON: ………………………………………… 

STRADA: ………………………………………… COD POŞTAL: ……………………………….…… 

ORAŞUL: ………………………………………… JUDEŢ: ……………………………………………. 

  

Ştampila revânzătorului: Ştampila instalatorului: 

Nume: …………………………………………….. 

Prenume: …………………………………………. 

Adresă: ………………..…… Cod poştal: ……… 

Localitatea: …………………. Telefon: …………. 

  

Data de livrare: ………………………………….. Document de transport: …………………………. 

Aparat model: …………………………………… Serie: …………………….. An: …………………. 

  

La terminarea lucrărilor de instalare ale aparatului, subsemnatul client declar că lucrările au fost efectuate corect şi în 

conformitate cu instrucţiunile din prezentul manual de instrucţiuni.  

Declar, totodată, că am luat la cunoştinţă modul de perfectă funcţionare şi cunosc indicaţiile necesare pentru a utiliza 

şi întreţine în mod corect aparatul. 

  

Semnătura Clientului Semnătura Revânzătorului / Instalatorului 

……………………………………………………. ……………………………………………………… 

  

* Prezenta declaraţie nu se consideră valabilă, dacă nu este completată şi semnată corespunzător 
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