
MANUAL DE INSTALARE SI FOLOSIRE SOBA PELET 
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Draga cumparatorule, iti multumim ca ai ales produsul nostru. 

2



3 
 

 
Acest produs este realizat cu atenție la toate materialele utilizate și la tehnologiile folosite. A fost conceput 
pentru a vă satisface nevoile pentru un produs funcțional și sigur.  
Folosind acest manual de instrucțiuni, veți învăța cum să utilizați în mod adecvat soba cu peleti; citiți-l cu 
atenție înainte de utilizare.  
Acest produs este fabricat în conformitate cu următoarele standarde:  
-89/106 CEE (CPD) production materials 
-73/23 CEE (LVD) electrical safety 
-2004/108 CEE (EMC) electromagnet compatibility 
Si normele: 
-EN14785; 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.0. PRECAUȚII ȘI SIGURANȚĂ 
 
Sobe de peleți sunt proiectate pentru a oferi o siguranță maximă și ușurință în funcționare. Cu toate acestea, 
este necesar să se respecte următoarele reguli de siguranță pentru a asigura funcționarea fără accidente.   
 
1. Se recomandă ca personalul autorizat de întreținere să se asigure că nu lasă părțile goale ale firelor care nu 
sunt complet introduse în conectori, astfel încât nici o parte activă a firelor să nu poată intra în contact cu alte 
obiecte. 
2. Instalarea trebuie efectuată de personal special instruit de către producător; după finalizarea lucrărilor, 
personalul este obligat să dea utilizatorului final o declarație care să ateste că soba pe peleți este conectată 
conform tuturor standardelor aplicabile și că personalul își asumă întreaga responsabilitate pentru instalarea 
sa.  
3. Este important să se respecte toate legile naționale aplicabile ale țării în care produsul urmează să fie 
instalat. 
4. Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate în cazul nerespectării obligațiilor menționate anterior. 
5. Manualul de instrucțiuni este o parte inseparabilă a produsului. În cazul în care Manualul de instrucțiuni 
lipsește sau este pierdut, utilizatorul final trebuie să îl ceara de la vânzător. 
6. Acest sobă de peleți ar trebui utilizată numai în scopul pentru care este destinata. 
7. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele suferite de persoane, animale sau obiecte cauzate de 
erori de instalare sau de utilizare necorespunzătoare. 
8. După înlăturarea ambalajului, utilizatorul trebuie să verifice dacă toate piesele au fost instalate și dacă 
lipsește o parte, utilizatorul trebuie să ceara vânzătorului să furnizeze piesele care lipsesc. 
9. Numai piese originale trebuie folosite pentru înlocuirea celor defecte. Consultați numai agenții de service 
autorizați care dețin certificat de întreținere a echipamentului. 
10. Pentru funcționarea corectă a produsului, acesta trebuie întreținut o dată după consumul de pelete 
certificate de 1800 kg sau o dată pe an.  
 
Din motive de siguranță, următoarele trebuie respectate cu strictețe: 
 

 • Soba de peleți nu trebuie folosită de copii sau persoane cu dizabilități. 

 • Este interzisă instalarea produsului în toaletă, spații umede, cum ar fi spălătorie, precum și 

atingerea sobei pe peleți cu mâinile sau picioarele ude. O priză de alimentare cu un terminal de 

împământare (soclu de siguranță) trebuie furnizată pentru alimentarea aparatului. 

 • Este interzisă modificarea sau anularea măsurilor de siguranță fără autorizarea unui tehnician 

autorizat. 

3



4 
 

 • Nu trageți, rupeți, ardeți cablurile care ies din produs, chiar dacă este oprită. 

 • Nu lăsați ambalajul în apropiere de copii sau persoane cu dizabilități. 

 • În timpul funcționării normale a produsului, ușa trebuie închisă în permanență. 

 • Evitați contactul direct cu părțile fierbinți ale produsului. 

 • Verificați dacă există dificultăți la pornirea produsului după o lungă perioadă de neutilizare (vezi 

capitolul 6.0). 

 • Sobele de peleți sunt proiectate să funcționeze chiar și în condiții meteorologice extreme, totuși, 

în cazul unor condiții puternice de vânt sau îngheț, sistemele de siguranță ar putea să declanșeze 

și să închidă sobele de peleți. În acest caz, utilizatorul trebuie să contacteze serviciul autorizat. Nu 

este recomandabil să dezactivați sau să resetați dispozitivele de siguranță la discreție. 

Stingătorul de incendiu trebuie să fie la îndemâna în caz de incendiu în conducta de gaze arse 
 
2.0. CARACTERISTICI TEHNICE 
 
2.1 Accessories  
Înainte de instalarea inițială a sobei pe peleți, trebuie să verificați dacă toate accesoriile sunt instalate: 

 Telecomanda 

  Panoul de comandă + șuruburi pentru montare (în rezervor pentru peleți) 

  Documentație (garanție, manual de instrucțiuni, centre de service) 

Important: Citiți cu atenție întreaga documentație și păstrați-o atent. 
 
2.2 Asamblarea panoului de control 

 
 

 
    Când scoateți soba de peleți din ambalaj, în rezervorul pentru peleți veți găsi panoul de comandă (2) înfășurat 

într-o folie și șuruburile M5 (3) montate pe partea din spate a capacului, care sunt utilizate pentru asamblarea 
sa (1 ). Scoateți șuruburile M5 și atașați panoul la capac. 
 
Important: Când conectați panoul, aveți grijă să nu tăiați cablul 
 
 
 
 
2.3 Descriere tehnica 

4



5 
 

 
Lisabona 6 kW este proiectată pentru încălzirea spațiilor de birouri și de reședință, precum și o încălzire 
suplimentară, contribuind în același timp la o ambianță mai plăcută.  
 
Inima sobei de peleți este fabricata dintr-o foaie de metal laminată la rece, precum și o structură de susținere 
care este acoperită cu o temperatură ridicată și o culoare de înaltă calitate sub formă de pulbere. Partea 
superioară, partea inferioară și arzătorul sunt fabricate din tablă specială. 
Partea interioară a arzătorului este acoperită cu o placă dublă care garantează o putere termică mai mare a 
sobei. 
Arzătorul are o ușă cu sticlă ceramică rezistentă la căldură la o temperatură de până la 700oC. Prin această 
soluție am dorit să vedeți focul în interiorul arzătorului, evitând în același timp contactul cu scânteile 
periculoase și apariția fumului. Ușa este închisă ermetic. 

 

 
 
 

Table 
A   CAPAC BUNCAR                                  N  CENUSAR 
V  PANOU DE CONTROL                          I  PARTEA DUBLA DIN ARZATOR 
S   REZERVOR PELET                                 L   FOCAR 
D   TIJA CURATARE TEVI                          P  MUFA DE ALIMENTARE ELECTRICA 
F   STICLA CERAMICA                               R   PARTEA LATERALA COLORATA 
G   MANETA DESCHIDERE 

 
 
 

2.4 Date tehnice și dimensiuni 
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Model:       6 kW 
Înălţime mm       800                  
Lăţime mm          470                   
Adâncime mm 500 
Greutate kg 95 
Diametrul conductei de admisie a aerului mm 80 
Diametrul conductei de gaze arse mm 48 
Volumul maxim de încălzire (*) M

2
 60 

Puterea termică nominală (Ptn) kW 6 
Puterea termică scăzută (Ptr) kW 1,8 
Max. consum pe oră kg/h       1,2 
Min. consum pe oră kg/h       0,4 
Capacitatea rezervorului kg 12.5 
Autonomie la puterea termică nominală  x 7.7                     
Autonomie la scăderea puterii termice  x 25                   
Utilizare la puterea termică nominală  % 90                  
Utilizare la reducerea puterii termice  % 85                   
Puterea electrică nominală W 340                        
Tensiune nominală V 230                 
Frecvență nominală Hz 50                  

 

Tabelul de mai sus se face pe baza testelor efectuate folosind peleți din lemn cu putere calorică de 18220 
Kj / kg (echivalentul a 4350 Kcal / kg) (*) Value depending on the place of installation. 

 
3.0 INSTALAREA 

          3.1 Reguli generale 
Cunoscând că asamblarea corectă este foarte importantă, precum și conexiunea corespunzătoare a sistemului 
de evacuare a gazelor arse și că erorile posibile în timpul montării nu sunt acoperite de garanția producătorului, 
compania noastră recomandă instalarea să se facă după următoarele verificări: 
- Volumul minim al spațiului în care este instalată soba pe peleți (evitați spațiile mai mici de 40m3); 
- Asigurați un flux de aer bun; 
- Respectați toate normele; 
- Funcționarea corectă a sistemului de gaze arse; 
De asemenea, trebuie să respectați următoarele normative juridice: 
- Dreptul de a ocupa un spațiu 
Nu este permisă instalarea sobei de peleți în dormitoare, toalete și în încăperi în care există deja un alt corp de 
încălzire fără suficient aer de admisie (aragaz, aragaz etc.). Nu este permisă instalarea sobei în spații care conțin 
materiale explozive. 
Instalarea sobei trebuie făcută în conformitate cu toate cunoștințele practice. Spațiul din jurul sobei ar trebui să 
fie făcut din piatră, ciment sau alt material ignifug. Soba generează căldură în jurul arzătorului. Prin urmare, ar 
trebui să evitați contactul cu materialele inflamabile cu arzătorul (alcool, hârtie, materiale plastice ...) 
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Distanța minimă față de materialele inflamabile este de 200 mm. 
- Dacă podeaua este făcută din material inflamabil (parchet ...), aceasta trebuie izolată în mod adecvat. 
- Țevile metalice destinate evacuării gazelor ar trebui să se afle la o distanță de 1,5 m de materiale 

inflamabile. 
- Recomandăm ca soba să fie instalata cât mai aproape de sistemul de evacuare, având întotdeauna curbe 

maxime de 3 + 1T și debit orizontal maxim 3 m cu o altitudine minimă de 3-5%.De îndată ce locul de instalare 
este definit, scoateți cartonul și celălalt material de protecție și verificați dacă ușa este bine închisă. 
 
3.2 CONECTAREA TUBULUI AERULUI EXTERIOR 
Pentru o funcționare corectă și o distribuție corectă a temperaturii, soba de peleți ar trebui să aibă suficiente 
prize de aer și să fie așezată pe un loc adecvat (se poate realiza o gaură specială pentru admisia aerului). 
Orificiul de admisie a aerului ar trebui să fie de minimum 100 cm2 și nu ar trebui să existe obstacole. 
Aerul poate fi de asemenea preluat dintr-o altă încăpere care este ventilată în mod constant și în care nu 
există alt sobă de peleți sau alt sistem care are nevoie de un admisie de aer. Această încăpere nu poate fi un 
dormitor, o toaletă, un alt spațiu în care există un pericol de incendiu, cum ar fi un garaj, un subsol, un 
depozit care conține materiale inflamabile. 
Dacă există o sobă de peleți în aceeași încăpere folosind gaze dintr-un sistem deschis sau orice altă sursă de 
gaze nocive, admisia de aer ar trebui să fie direct din exterior. 
 
 
3.3 SISTEMUL DE GAZ DE EXHAUSTARE 
Este întotdeauna important să știți că sistemul de evacuare este la fel de important ca și soba pe peleți. 
Instalarea sistemului de evacuare trebuie efectuată de persoane autorizate. Persoana autorizată trebuie să 
fie ghidată de următoarele date:  
 
                                                                                                 6 kW                        
Draft of the pellet stove                                     Pa 12                            
Mass of the combusted air                               g/s 5.1                           
CO measured for 13% oxygen                 % 0.0193             
Temperature of the exhaust gases          C 160.7        
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3.4. GAZE ȘI INSTALAȚII DE EVACUARE 
Sistemul de gaze de evacuare funcționează ca rezultat al depresiunii care are loc în zona de ardere. Este 
foarte important ca sistemul de gaze arse, denumit mai sus ca SIG, să fie fabricat din materiale certificate și:- 
să fie închis ermetic, ceea ce înseamnă că sistemul trebuie să fie confecționat din țevi speciale cu un strat de 
etanșare adecvat siliconic.- pentru a putea funcționa sub presiune ridicată și sub o temperatură cuprinsă 
între 200-250 ° C (se recomandă conducte cu grosimea de cel puțin 1 mm).Dacă soba de peleți este conectata 
la sistemul existent, sistemul trebuie verificat de o persoană autorizată. Sistemul nu poate fi instalat în 
interior. Se recomandă curățarea periodică a sistemului de gaze arse. 
3.6 
Țevile utilizate pentru gazele arse trebuie să fie rezistente, netede in interior, din metal și să aibă etanșare cu 
silicon. Diametrul conductelor de până la 3 m lungime trebuie să fie de 80 mm sau 100 mm pentru țevi mai 
lungi de 3 m sau peste 1200 m înălțime deasupra nivelului mării. 
Lungimea este calculată de-a lungul întregii lungimi orizontale și verticale, numărând fiecare curbă de 90o ca 
lungime de 1 m. 
 

 
3.6 SCHEME DE INSTALARE (opțional) 

    

 

 
 

 
 
3.7 REAR END OF THE EXHAUST GAS PIPE  
Capătul din spate al conductei de gaze arse este destinat evacuării corespunzătoare a gazelor din atmosferă, 
protecției împotriva ploii, zăpezii sau a altor obiecte pentru a garanta evacuarea excelentă a gazelor în condiții 
de vânt. 
Capătul din spate al țevii de evacuare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 
- partea interioară trebuie să fie aceeași cu cea a sobei de peleți; 
- partea exterioară nu trebuie să fie mai mică de două ori decât cea a sobei pe peleți; 
- fabricarea trebuie să protejeze sistemul împotriva ploii, zăpezii și vântului- dezasamblare ușoară pentru 
curățare;-  
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Sistemul nu trebuie să aibă obstacole la o distanță mai mică de 10 m, cum ar fi pereții, copacii. Într-un astfel de 
caz, sistemul ar trebui să se termine la 1 m deasupra obstacolelor, iar în cazul altor sisteme, la 2 m de ele și în 
orice caz sistemul să fie la cel puțin 1 m deasupra acoperișului. 

 
 

 
În afară de toți factorii care influențează atmosfera, vântul este cel mai important agent pentru funcționarea 
sistemului. 

    

 
 
 
 

3.8 CONEXIUNEA LA ALIMENTAREA ELECTRICĂ 
Produsul trebuie conectat la sursa de alimentare electrică. Sobele noastre de peleți sunt furnizate cu un cablu 
de temperatură persistentă. În cazul în care trebuie să înlocuiți cablul, apelați un agent de service autorizat. 
Înainte de a vă conecta la sursa de alimentare electrică, trebuie să verificați următoarele: 
- dacă caracteristicile alimentării cu energie electrică îndeplinesc cerințele indicate pe plăcuță 
- dacă legătura este bine împământată 
- cablul nu trebuie să aibă o temperatură mai mare de 75oC. 
În cazul unei conexiuni directe la sursa de alimentare electrică, sunați la o persoană autorizată, electrician. Dacă 
nu utilizați soba pentru peleți pentru o perioadă mai lungă de timp, trebuie să îl deconectați de la sursa de 
alimentare electrică. Conexiunea trebuie să fie ușor accesibilă. 
 
4.0 UTILIZARE  
 
4. 1 MĂSURI DE SIGURANȚĂ 
Având în vedere faptul că soba de pelete se dezvolta temperaturi ridicate, persoanele tinere și adulte trebuie 
să fie atente, în special copiii. Este interzisă turnarea apei sau a oricărui alt lichid care ar putea provoca șocuri 
de temperatură. Nu așezați obiecte inflamabile lângă soba pe peleți. 
 
4.2 COMBUSTIBILI 
Singurul combustibil care este permis pentru utilizarea de către producătorul sobei pe peleți este peletele 
din lemn. 
Pentru a garanta combustia fără probleme, peletele trebuie ținute într-un loc uscat. Recomandăm utilizarea 
peleților de înaltă calitate, compacți și fără praf. Informați-vă la vânzătorul dvs. de pelete, care sunt cele mai 
bune pelete. Păstrați peletele la o distanță de soba pe peleți, nu mai puțin de 1,5 m (vezi capitolul 5.0). 
ATENŢIE 
Sobele de peleți sunt fabricate și testate numai folosind peleți certificați. Producătorul nu își asumă nici o 
responsabilitate dacă utilizați pelete necertificate 
 
 
4.3 SPECIFICATII TEHNICE 
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Toate specificațiile sunt enumerate mai jos. 
Alimentare electrică 230 V, 50/60 Hz, consum maxim 13/20 mA. 
Inputs: 

Exhaust gas temperature – Type J 
Outer thermostat - contact 
Probe NTC temperature room – NTC 10 k 
Outputs: 
Exhaust gas aspirator – 230 V 
Exchanger - 230 V 
Low-range gear lever – 230 V 
Heater - 230 V 
Room specifications: 
Operative temperature – from 0 to 60

o
C 

Storage temperature – from -10 to 60
o
C 

Maximum relative humidity – 95% 
Mechanical specifications: 
Dimensions 125 x 101 x 35 mm 
Weight 250 g    
4.4 INSTALARE 
Toate cablurile și conectorii necesari sunt introduși în soba pe peleți. Instalarea este rapidă și simplă. 
Înainte de fiecare asamblare a sistemului, se efectuează o testare automată a sistemului pentru buna 
funcționare a acestuia. 
Când porniți produsul pentru prima dată, trebuie să efectuați următoarele: 
Când sunteți sigur că ansamblul este făcuta în mod corespunzător, este posibila pornirea sobei de peleți, ceea 
ce va permite setarea corespunzătoare. Setarea poate fi efectuată fie prin panoul de control, fie prin software. 
 
 
    

 
 

Folosind tastatura FUMIS ALPHA 

 
Figure 1: Fumis ALPHA keyboard and remote control 

 
Tastatura tactilă Fumis ALPHA capacitivă este proiectată intuitiv. Acesta permite utilizatorilor acasă să 
funcționeze cu controlerul FUMIS ALPHA.  

10



11 
 

Note 

 Pentru cea mai bună performanță, țineți tastatura curată. Petele (de exemplu, 

grăsimea) de pe butoane pot trimite semnalul că butonul a fost apăsat 

 

Telecomanda cu infraroșu FUMIS ALPHA este destinată utilizării zilnice când sistemul de ardere este complet 
configurat și funcțional. Se utilizează pentru modificarea setărilor de putere și temperatură de ardere și vă 
permite să activați sau să dezactivați sistemul de combustie. Telecomanda este opțională. 
În partea de sus a tastaturii Fumis ALPHA sunt amplasate indicatoare pentru diverse alarme, funcționarea 
modului cu temporizator și meniuri. Senzorul IR este utilizat pentru unitatea de control de la distanță.  
Afișajul afișează valorile setate sau cele curente pentru opțiunea de meniu selectată în prezent. Cu ajutorul 
butoanelor puteți naviga prin meniu și puteți controla funcționarea controlerului FUMIS ALPHA. Consultați 
Tabelul 1: Butoanele tastaturii FUMIS ALPHA la pagina 10 pentru descrierea butoanelor. 
Tastatura Fumis ALPHA este echipată și cu beeper, care oferă semnalele de feedback ale tastaturii. Următoarele 
semnale sonore sunt disponibile: 

 • Sunet scurt scurt: se aude când navigați în meniu și editați setările 

 • Tonalitate redusă: sunete în cazul unei operații nevalabile (butonul greșit apăsat) 

 • Sunet de lungă durată: în caz de alertă, acest sunet se aude cu o luminozitate definită 
de utilizator, iar în caz de eroare, acest sunet se aude cu 100% luminozitate. Pentru 
descrierea alertelor și a erorilor, consultați capitolul Depanarea la pagina 23. 

Buton Descriere 

 

Butonul Pornire / Oprire este utilizat pentru activarea sau 
dezactivarea sistemului de combustie și pentru ștergerea 
erorilor / alertelor. Țineți apăsat butonul timp de o 
secundă. 

 

Butoanele de meniu (butoanele din stânga și din dreapta) 
sunt utilizate pentru navigarea în contextul meniului de 
nivel 1. Contextul meniului selectat în prezent este indicat 
cu pictograma corespunzătoare din partea de sus. În plus, 
aceste butoane sunt utilizate în modul de editare. 

 

Butoanele de editare (butoanele plus și minus) sunt 
utilizate pentru navigarea în submeniuri și creșterea / 
scăderea valorilor în modul de editare, atunci când 
valoarea selectată clipește. 

 

Butonul Enter este folosit pentru a intra în modul de 
editare și pentru a confirma valorile setate sau pentru a 
selecta submeniurile suplimentare. 

 

Butonul Escape / Cancel este utilizat pentru a elimina 
modificările și a reveni la un nivel din meniu. Dacă apăsați 
și mențineți apăsat acest buton timp de mai mult de 3 
secunde, este afișat ultimul cod de eroare sau de alertă. 

Table 1: Fumis ALPHA keyboard buttons 
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Menu structure 

 
Figure 2: Structura meniului 

Note 

Structura meniului FUMIS ALPHA depinde de configurație și opțiuni. Structura meniului din Figura 
35 prezintă toate intrările posibile din meniu. În funcție de configurația selectată, unele intrări nu 
sunt disponibile. În astfel de cazuri, intrarea în meniu nu este inclusă, iar submeniurile sunt 
renumerotate corespunzător. 

Valorile afișate sunt doar pentru scopuri reprezentative și pot diferi de valorile afișate. 

Navigați în meniu 
 
Pentru a naviga în contextul meniului de nivel 1, utilizați butoanele săgeată stânga și dreapta. Afișajul arată 
setarea pentru prima intrare a submeniului. 
Pentru a naviga în meniul al doilea nivel (submeniul), utilizați butoanele plus și minus pentru a vă deplasa în sus 
și în jos. Structura meniului din figură este inversată, astfel încât s-ar părea că vă deplasați în jos pe meniu, dar 
de fapt vă urcați. Pentru o navigare mai ușoară prin meniul al doilea nivel, numărul de intrare corespunzător din 
paranteze este afișat pe scurt. 
Pentru a modifica o setare din meniu, apăsați butonul Enter pentru a intra în modul de editare pentru setarea 
selectată. Valoarea afișată începe să clipească. Utilizați butoanele plus și minus pentru a modifica valoarea. 
Pentru a trece prin pașii din modul de editare, utilizați butoanele săgeată stânga și dreapta. Când ați terminat, 
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apăsați butonul Enter pentru a salva setarea și a ieși din modul de editare. Afișajul revine la intrarea în meniu pe 
care ați editat-o.  
Ecranul afișează valoarea setată sau valoarea reală, în funcție de setare. De exemplu, când editați temperatura, 
introduceți temperatura dorită a camerei. După ieșirea din modul de editare, pe ecran se afișează temperatura 
reală (care poate diferi de temperatura setată). Când modificați setarea calității combustibilului, pe ecran se 
afișează valoarea setată. 
Pentru a intra în meniul al treilea nivel, apăsați butonul Enter și apoi utilizați butoanele plus și minus pentru a vă 
deplasa între intrări. Procedura de modificare a setărilor este aceeași ca și în meniul al doilea nivel. 
Pentru a ieși din modul de editare fără a salva modificările, apăsați butonul Anulare. Acest buton este, de 
asemenea, utilizat pentru revenirea la un nivel din meniu. De exemplu, dacă editați programul 3 în meniul 
săptămânal al perioadelor de timp, apăsați pe butonul Anulare pentru a renunța la modificări și a reveni la 
Programul 3. Apăsând butonul Anulare se trece la Perioadele săptămânale temporizate, apoi la Ceas și apoi la 
Ardere Alimentați în contextul meniului Power. 

 
             Setarea ceasului 
 
Tastatura FUMIS ALPHA vă permite să setați ora și data curentă. 
Pentru a vedea ora curentă, apăsați butonul de meniu pentru a intra în contextul Timp. Ora curentă este afișată 
pe ecran. 
Pentru a seta ora și data, în contextul de timp, apăsați butonul Enter. Valoarea orei clipește. Cu ajutorul 
butoanelor de editare setați ora dorită. Apoi apăsați butonul din dreapta meniu. Valoarea minutului clipește. 
Setați minutul dorit. Apăsați butonul din dreapta și setați data în același mod. Data este setată în formatul 
dd.mm.aaaa. Apoi apăsați butonul din dreapta meniu și setați ziua săptămânii. Setați numărul corespunzător 
între 1 (luni) și 7 (duminică). Confirmați setările de timp și dată apăsând pe Enter. 

 
           Setarea temperaturii camerei 
 
Cu controlerul FUMIS ALPHA aveți două opțiuni pentru setarea temperaturii camerei. 
 Poti: 
• Utilizați programe săptămânale cu cronometru 
• Setați sau modificați manual temperatura camerei 
Folosind programele săptămânale de cronometrare, puteți automatiza complet funcționarea sistemului dvs. de 
ardere și este necesară o intervenție puțin sau deloc de către utilizator. Pentru mai multe informații, consultați 
capitolul Setarea programelor săptămânale de timer la pagina 13. 
De asemenea, puteți seta sau modifica manual temperatura camerei. Dacă utilizați programele de programare 
săptămânală, aceasta vă permite să înlocuiți temporar setările programului. Setările programului se resetau 
atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite cu temporizatorul (de exemplu, se ajunge la ora de terminare și 
sistemul de combustie se oprește). 
Pentru a vedea temperatura curentă a încăperii, apăsați butonul meniu pentru a intra în meniul contextual 
Temperatură. Valoarea actuală a temperaturii camerei este afișată pe afișaj. 
Pentru a seta temperatura dorită a camerei, în meniul Context temperatură, apăsați butonul Enter. Afișajul 
arată temperatura țintă setată în modul de editare (valoarea clipește). Puteți mări sau micșora această valoare 
prin butoanele Editare. Când ați terminat, apăsați butonul Enter pentru a confirma temperatura setată. Ecranul  
afișează temperatura curentă a încăperii.  

Note 

 De asemenea, puteți utiliza telecomanda pentru a seta temperatura dorită a 

camerei 

. 

În cazul în care sistemul dvs. de ardere este echipat cu cel de-al doilea ventilator de cameră, puteți seta și 
temperatura dorită pentru a doua cameră.  
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         Setarea puterii de ieșire 
 
Controlerul FUMIS ALPHA vă reglează sistemul de combustie pentru o performanță optimă. Puteți să înlocuiți 
aceste setări și să modificați puterea de ardere pentru a atinge mai repede temperatura dorită a camerei sau 
pentru a economisi combustibil. Setarea puterii de ardere influențează setările alimentatorului de combustibil și 
ale vitezei ventilatorului. 
Setarea puterii de ardere reprezintă puterea maximă de ardere utilizată de sistemul de ardere pentru a încălzi 
mediul. Când se atinge temperatura setată, puterea de ardere este scăzută automat. De exemplu: dacă alegeți 
puterea de ardere 3, sistemul de ardere va modula numai între puterea 1 și 3 (în funcție de temperatura dorită). 
Pentru a vedea puterea actuală de ardere, apăsați butonul de meniu pentru a intra în contextul de alimentare. 
Valoarea curentă a nivelului puterii de ardere este afișată pe afișaj. 
Pentru o încălzire mai rapidă până la temperatura dorită a camerei puteți mări setarea puterii de ardere. În 
contextul de putere, apăsați butonul Enter. Afișajul arată puterea de ardere din modul de editare (valoarea 
clipește). Puteți mări sau micșora această valoare prin butoanele Editare. Când ați terminat, apăsați butonul 
Enter pentru a confirma setarea puterii de ardere. Afișajul arată nivelul actual de putere de ardere. 
Alimentatorul de combustibil alimentează mai rapid combustibilul și ventilatorul de schimb de căldură 
funcționează mai repede pentru a mări puterea de ieșire. 
Pentru a vă conserva cu combustibil și energie, puteți reduce setarea puterii de ardere. Alimentatorul de 
combustibil și ventilatorul vor funcționa mai lent, iar temperatura reglată a încăperii este atinsă mai lent.  

 
         Setarea programelor săptămânale cu cronometru 
 
Controlerul FUMIS ALPHA vă permite să setați programele cronometrice săptămânale 
pentru a automatiza funcționarea sistemului de combustie. Puteți seta șase programe 
diferite și puteți selecta trei programe pentru fiecare zi a săptămânii. Programul definește 
timpul de începere, ora de încheiere și temperatura dorită. 
Pentru a seta un program, apăsați butonul meniu pentru a intra în contextul Timp și apoi 
apăsați butonul Editați pentru a selecta perioadele de programare săptămânală. Afișajul 
arată (3). Apăsați Enter pentru a selecta Programul 1, afișează afișajul (P1), apoi apăsați 
din nou pe Enter pentru a accesa modul de editare pentru Programul 1. Valoarea orelor de 
start începe să clipească. Cu ajutorul butoanelor de editare setați oră dorită. Apoi apăsați 
butonul din dreapta meniu. Valoarea minutului de pornire începe să clipească. Setați 
minutul de începere dorit. Apăsați butonul din dreapta și setați ora dorită. Apoi apăsați 
butonul din dreapta meniu pentru a seta temperatura dorită a camerei pentru perioada de 
timp selectată. Confirmați setările programului apăsând pe Enter. Repetați procedura 
pentru a seta programele. 
Example: 

Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 

ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF 

5:30 7:30 8:00 11:30 12:00 23:00 17:00 23:00 20:00 22:30 4:00 7:00 

16:C 18:C 19:C 18:C 17:C 15:C 

Pentru a seta programele pentru fiecare zi a săptămânii, apăsați butonul meniu pentru a intra în contextul de 
timp, apoi apăsați butonul Editați pentru a selecta zilele cronometrului săptămânal. Afișajul arată (4). Apăsați 
Enter pentru a selecta Luni, afișează afișajul (d1), apoi apăsați din nou pe Enter pentru a accesa modul de 
editare luni. Valoarea 1. programului clipește. Cu butoanele de editare setați programul dorit. Apoi apăsați 
butonul din dreapta meniu. Valoarea 2. programului clipește. Setați programul dorit. Confirmați setările 
programului apăsând pe Enter. Repetați procedura pentru a seta programele pentru toate săptămânile. 
Example: 
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Pentru a activa sau a dezactiva funcționarea sistemului de combustie cu programele de programare 
săptămânală, apăsați butonul meniu pentru a intra în contextul de timp, apoi apăsați butonul de editare pentru 
a selecta oprirea / dezactivarea cronometrului săptămânal. Apăsați Enter și activați sau dezactivați cronometrul 
săptămânal. Dacă dezactivați funcționarea temporizatorului săptămânal, setați operația sistemului de 
combustie manual.  
 
Programul se suprapune: 
Dacă programele se suprapun, programul cu număr mai mare își asumă prioritatea (de exemplu: P2 preia 
prioritatea față de P1, P4 peste P3, P2 și P1, P6 peste P5, P4, P3, P2 și P1). 
Figura următoare arată funcționarea sistemului de combustie în cazul în care programele P1, P2 și P3 se 
suprapun. 

time

Program/Temperature 

setpoint

P1 (20°C)

P2 (21°C)

P3 (22°C)

Heating device ON

Heating device OFF

time

LEGENDA:

P1 à  7:00h (ON); 20:00h (OFF); temperature setpoint 20°C

P2 à  9:00h (ON); 11:00h (OFF); temperature setpoint 21°C

P3 à  13:00h (ON); 17:00h (OFF); temperature setpoint 22°C

5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

temperature setpoint in timer mode

Heating device; ON

Heating device OFF

Fig
ure 3: Programs overlapping 

 
 
Setarea opțiunilor de combustibil 
 
Contextul meniului combustibil arată autonomia combustibilului și vă permite să selectați calitatea 
combustibilului. În sistemele combinate de combustie din lemn / peleți, puteți selecta tipul de combustibil din 
lemn sau peleți. 
Valoarea autonomiei de combustibil arată cantitatea de combustibil rămasă în recipient (în zile sau ore). De 
exemplu, valoarea 3D înseamnă că există suficient combustibil timp de încă trei zile de funcționare. Dacă 
utilizați senzorul de nivel al pelletului, autonomia combustibilului este monitorizată automat. De asemenea, 
puteți seta manual autonomia combustibilului. Când umpleți recipientul gol (până la nivelul complet al revistei), 
setați autonomia combustibilului la FULL. Afișajul arată durata consumului de combustibil din rezervor (în zile 
sau ore). Când există combustibil pentru mai puțin de o oră, afișajul arată LO (scăzut). Când recipientul este 
golit, autonomia pentru carburant este setată pe OFF, iar pictograma (fără combustibil) se aprinde în interfața 
utilizatorului. Umpleți recipientul și setați setarea autonomiei de combustibil la FULL. Dacă reîncărcați 
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rezervorul de combustibil înainte ca acesta să fie complet gol, nu uitați să resetați autonomia combustibilului la 
FULL. Aveți grijă să umpleți combustibilul până la nivelul "complet" din magazie, altfel autonomia 
combustibilului nu se va afișa corect. 

       Modificarea opțiunilor de configurare 
 
În contextul meniului Configurare, puteți seta opțiunile pentru blocarea tastelor, luminozitatea afișajului în 
regimul de așteptare, modul de afișare în regimul de așteptare, volumul Beeper, alimentarea manuală și 
vizualizarea serviciului Time to service (opțiune, numai pentru citire). 
Pentru a modifica opțiunile de configurare, apăsați butonul meniu pentru a intra în contextul de instalare. 
Pentru a vă deplasa între opțiunile de configurare, apăsați butoanele de editare pentru a afișa setările. Pentru a 
modifica o setare, apăsați Enter și utilizați butoanele de editare pentru a mări / micșora valoarea. Când ați 
terminat, apăsați butonul Enter pentru a confirma valoarea setată. 

Opțiunea Blocare chei vă permite să blocați tastatura pentru a preveni modificările accidentale 
ale setărilor. Cu ajutorul funcției de blocare a tastelor, puteți naviga în meniu pentru a afișa 
valorile actuale, însă nu puteți modifica nici una dintre setări, cu excepția Blocării cheii în sine. 
Rețineți că această opțiune nu dezactivează telecomanda FUMIS ALPHA. Setarea de blocare a 
cheii oferă următoarele opțiuni: 

• OFF: blocarea tastelor este dezactivată, toate butoanele sunt disponibile 

• Lo: Modul de editare este dezactivat (butonul Enter este blocat) 

• Salut: modul de editare și pornirea / oprirea alimentării sunt dezactivate (butonul Enter și 
butonul de alimentare sunt blocate, numai revenirea la opțiunea Lo sau OFF este activată) 

 

      Depanare 
 
 

Tastatura FUMIS ALPHA oferă notificări și avertismente pentru alerte și erori, care pot apărea la 

utilizarea controlerului FUMIS ALPHA. Pictogramele de alarmă indică o problemă. O notificare de 

alertă este indicată cu pictogramele care clipește, iar erorile sunt indicate cu pictogramele luminate 

continuu. În cazul unei alerte, sistemul de ardere este încă operațional, în caz de eroare sistemul de 

combustie este defectuos în mod grav și trebuie contactat personalul de service. 

Fiecare alertă și eroare are un cod, care poate fi folosit pentru a identifica problema. Pentru a afișa 

codul, apăsați și mențineți apăsat butonul Escape. În cazul în care nu există informații despre codul 

de alertă / eroare 

No fuel 

Indicație: Pictogramă Nu există combustibil 
Cod: ---- 
Cauza: Când se scurge combustibilul din container, notificarea este declanșată. Sistemul de ardere se stinge și 
nu poate fi repornit. 
Soluție: Reumpleți rezervorul de combustibil. Dacă utilizați opțiunea de autonomie a combustibilului, resetați 
această setare la Full prin apăsarea butonului ON / OFF de pe interfața cu utilizatorul. 

 
Camera de ardere sau coșul murder 
 
Indicație: Curățarea iconului clipește 
Cod: A003 
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Indicație: Curățarea pictogramei este activată 
Cauză: Camera de ardere sau coșul de fum sunt murdare și necesită curățare. În camera de ardere există prea 
mult cenușă sau pelete negre, sau coșul de fum se aglomentează cu funingine. 
Soluție: Verificați și goliți camera de ardere sau contactați personalul de service pentru a curăța coșul. 

 
             Baterie descarcata 
 

Indicație: Serviciul Icon clipește 

Cod: A004 

Cauză: Bateria controlerului FUMIS ALPHA scade. Sistemul de ardere este încă operațional. 

Soluție: Contactați personalul de service pentru a schimba bateria controlerului FUMIS ALPHA. Nu 
încercați să schimbați bateria pe cont propriu. 

Anomalie senzor de viteză ventilator 1 

Indicație: Serviciul Icon clipește 

Cod: A005 

Cauză: Senzorul de viteză al ventilatorului 1 nu funcționează corect. Sistemul de 

ardere este încă operațional. 

Soluție: Contactați personalul de service. 

          Scăderea senzorului de presiune 
 
Indicație: Serviciul Icon clipește 
Cod: A007 
Cauză: Senzorul de presiune a funcționat defectuos. Sistemul de ardere este încă 
operațional. 
Soluție: Contactați personalul de service. 

 
 
        Este necesară o întreținere obișnuită 
 
 
Indicație: Curățarea și întreținerea icoanelor clipește 
Cod: A002 
Cauză: Timpul de funcționare se afișează în ore în care trebuie să contactați personalul de întreținere pentru a 
efectua o întreținere regulată a sistemului dvs. de combustie. Contorul de timp pentru servicii se numără în ore, 
iar atunci când această contor ajunge la zero, pictograma Serviciu începe să clipească. Această valoare (în ore) 
este numai pentru citire poate fi modificată numai de personal autorizat. 
Soluție: Contactați personalul de service. 

 

                   Serviceul  este necesar 
 
Indicare: serviciul Icon este pornit 
Cauză: Sistemul de ardere funcționează defectuos și nu funcționează. Acest lucru se poate datora: 

 Cod E001: Eroare tastatură 
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  Cod E002: Eroare de comunicare IR 
• Cod E003: Eroare de comunicație RF 
• Cod E004: eroare de comunicare MB 
• Cod E101: Eroare de incendiu sau supratemperatură a apei 
• Cod E105: eroare NTC2 
• Cod E106: eroare NTC3 
• Codul E107: eroare TC2 
• Cod E108: Eroare comutator de securitate 
• Cod E109: Eroare comutator de presiune 
• Cod E110: eroare NTC1 
• Cod E111: eroare TC1 
• Cod E112: Supratemperatura de combustibil 
• Cod E115: Eroare generală 
 
Soluție: Notați codul de eroare și contactați personalul de service. 

 

                    Indicatoare LED pe controller 

 

Controlerul FUMIS ALPHA este echipat cu două indicatoare LED, care arată funcționarea 

controlerului. Tabelul de mai jos descrie funcțiile semnalelor LED: 

Semnal 
LED 2 LED 1 

 Verificarea alimentării cu 

energie electrică 

Verificarea comunicării 

Functionare Nu există o sursă de 

alimentare 

Defecți sau nu sunt 

programați 

Oprit Sursă de alimentare OK - 

Lit. – Comunicare OK 

Clipește rapid – Unitate care nu este 

programată cu aplicația 

Fumis PC-PRO, numai 

bootloader 

 

                    Eroare la alimentarea cu energie electrică 

 

În timpul defectării sursei de alimentare, controlerul FUMIS ALPHA rămâne activ din cauza bateriei 

interne. Starea internă rămâne așa cum a fost înainte de întreruperea alimentării. Electronica internă 

funcționează în modul de economisire a energiei, consumând o putere foarte scăzută a bateriei 

(aproximativ 10nA), permițând astfel o durată de viață foarte lungă a bateriei (10 ani). 

În cazul unei întreruperi a alimentării cu energie, controlerul ALPHA Fumis funcționează după cum 

urmează: 
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Durata întreruperii 

sursei de 

alimentare 

Operațiunea înainte de 

defectarea sursei de 

alimentare 

Funcționarea după defectarea sursei de 

alimentare 

Mai puțin de 2 

minute 

 

Faza Fire Up Controlerul continuă normal 

Faza de ardere Controlerul verifică temperatura aerului / apei 

și continuă în faza de ardere sau reîncepe în 

faza Fire Up. 

Oprit Oprit 

Mai mult de 2 

minute 

Faza Fire Up Controlerul continuă normal 

Faza de ardere Controlorul verifică temperatura gazelor de 

ardere. Dacă temperatura gazelor de ardere a 

scăzut sub PAR56, sistemul de ardere 

repornește în faza Fire Up, altfel continuă în 

faza de ardere. 

Oprit Oprit 
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Appendix A - Operation phases 

 

Operation 
phase 

Operation sequence Parameters 

OFF OFF PAR102 (anti-freeze temperature) 

Keep Fire PAR88 (feeder), PAR87, PAR89 (fan 1), PAR90 (repetition) 

FIRE UP Test Fire PAR20 (fan 1), PAR29 (fan 2), PAR40 (fan 3) 

Heat Up PAR3, PAR4 (feeder), PAR21 (fan 1), PAR31 (fan 2), 
PAR42 (fan 3), PAR70 (duration) 

Fuel ignition PAR0 (timeout), PAR5, PAR6 (feeder), PAR22 (fan 1), 
PAR32 (fan 2), PAR43 (fan 3) 

Ignition Test PAR1 (timeout), PAR7, PAR8 (feeder), PAR23 (fan 1), 
PAR33 (fan 2), PAR44 (fan 3), PAR54 ( temperature), 
PAR78, PAR79, PAR80 (flame sensor) 

BURNING Power levels 1-5 (Auto), 
High 

PAR9-18 (feeder), PAR24-28 (fan 1), PAR34-38 (fan 2), 
PAR45-49 (fan 3) 

Regulation Air PAR10, PAR18 (feeder), PAR24, PAR28 (fan 1), PAR34, 
PAR38 (fan 2) 

Regulation Gas PAR55 (gas modulation) 

Regulation Fluid PAR50-53 (water settings), PAR95, PAR96 (advanced 
water settings) 

FIRE DOWN Cool Fluid PAR50, PAR53 (water settings) 

Stop Fire PAR19 (fan 1), PAR30 (fan 2), PAR41 (fan 3), PAR56 (exit 
temperature), PAR101 (blow cleaning after Stop Fire) 
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PELETII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peletele reprezintă o alternativă valabilă pentru sursele tradiționale de încălzire energetică. În 
primul rând, ele nu poluează mediul deoarece sunt bio-compacte, emisia de CO este egală cu zero 
sau egală cu cantitatea pe care un copac o absoarbe pentru a produce aceeași cantitate de pelete. 
Peleti sunt produsi natural si respectă în totalitate mediul de viață; Ei sunt produsi din lemn pur, 
aruncând coaja, fără a utiliza culoranti. 
Nu se utilizează lipici pentru a pune produsul împreună. În esență, compactarea peletelor este permisă doar cu un 
ingredient care este găsit în pom: LIGNITE. 
Pe lângă faptul că este un combustibil ecologic, arzând complet lemnul, peletele au și avantaje tehnice. 
În timp ce lemnul are o putere energetică de 4,4 kW / kg (pentru o umiditate de 15%, ceea ce înseamnă după 
depozitarea a 18 luni).Peleții au o putere energetică de 5,3 kW / kg. 

  Peletele ar trebui să îndeplinească unul dintre     
următoarele standarde: 

- O-Norm M 7135 
- DIN plus 51731 
- UNI CEN/TS 14961 
În ceea ce privește produsele sale, producătorul recomandă să utilizați întotdeauna peleți cu diametrul de 6 mm si 
lungime maxima 24-36 mm. 

 
5.1 DEPOZITAREA PELETELOR 
Pentru arderea corectă, peletele trebuie depozitate într-un loc uscat. 

 
 

IMPORTANT 
Folosirea peletilor  de slabă calitate poate deteriora funcționarea sobei de peleți, ceea ce înseamnă că vă veți pierde 
garanția. 
 

6.0 CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA 
Curățarea regulată a sobei de peleți și a sistemului de evacuare a gazelor de eșapament este importantă pentru 
funcționarea eficientă a acesteia. 

 
ATENŢIE 
La curățarea sobei de peleți, este important să răciți cazanul de peleți și conductele sistemului de gaze arse.  
 
 
6.1 CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA TUBULUI DE EVACUARE 
Gudronul este un lichid care apare atunci când arderea este slabă ca o consecință a temperaturii scăzute din 
conductă. În cazul apariției de gudron, se recomandă izolarea bine a țevii. Depunerea acestui lichid poate cauza un 
incendiu. Prin urmare, sistemul de gaze arse trebuie verificat și curățat cel puțin o dată în timpul sezonului de 
încălzire. 
ATENŢIE 
Un sistem curat de gaze arse este garanția pentru facilitatea și funcționarea corespunzătoare a produselor TermoLife . 
Este 
important curatarea sistemului  în mod regulat.  
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6.2 CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SOBEI 
Curățarea și întreținerea sobei de peleți sunt importante pentru buna funcționare a acesteia. Întreținerea 
sobei pe peleți trebuie să se efectueze la timp și se recomandă curățarea generală după fiecare utilizare a 
peletelor de 1800 kg și cel puțin o dată pe an. 
 
Lista celor mai importante inspecții pe care trebuie să le efectueze centrul de service atunci când efectuează 
o inspecție generală a aragazului pe peleți: 
- curățarea aspiratorului și a ventilatorului; 
- Curățarea tuturor locurilor nedorite ale arzătorului; 
- Inspectarea tuturor barelor; 
- Inspectarea sistemului de aprindere si a sistemului de turnare a peletelor; 
- inspecția și eventuala înlocuire a cablului; 
- Demontarea și curățarea joncțiunii T a sistemului de gaze de eșapament; 
- Inspectarea tuturor parametrilor electronici; 
. 
 
 
STICLĂ 
Sticla este curățată singură în timpul funcționării sobei de peleți. Cu toate acestea, după câteva ore de 
funcționare, este posibil ca sticla să se murdărească pe partea interioară, în funcție de calitatea peletelor și a 
sistemului de gaze de eșapament. În acest caz, folosiți o cârpă de bumbac sau o hârtie pentru reviste cu o 
cantitate mică de detergent pentru curățarea sticlei. Această curățare trebuie efectuată numai atunci când 
soba pe peleți este răcită. După fiecare curățare, verificați geamul dacă există o distanță de 2 mm între geam 
și muchia superioară (a se vedea figura). 
 

 
 
 
Garnitura usii 
Coarda garantează aerisirea ușilor și funcționarea corectă a sobei de peleți. Este bine să verificați coarda și, 
dacă este deteriorată, să o înlocuiți. Această operațiune trebuie efectuată de o persoană autorizată. 
 
 
CENUSARUL 
Din când în când, ar trebui să deschideți sertarul și să îl goliți. Această operație se efectuează în funcție de 
peleții epuizați și de cantitatea de cenușă. 
 
 
ARZĂTOR 
CURĂȚAȚI CENUȘA DIN ARZĂTOR FOLOSIND UN ASPIRATOR SPECIAL. ACEASTĂ OPERAȚIE TREBUIE 
EFECTUATĂ O DATĂ PE ZI. NUMAI ATUNCI CÂND ARZĂTORUL ESTE CURAT, FUNCȚIONAREA CORECTĂ A 
SOBEII PE PELEȚI ESTE GARANTATĂ. DACĂ ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII SOBEI PE PELEȚI, PE LÂNGĂ PELEȚI, 
EXISTĂ RUMEGUȘ, TREBUIE SĂ CURĂȚAȚI IMEDIAT REZERVORUL.  
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Dacă se repetă după mai multe curățări, ar trebui să înlocuiți peletele cu pelete de calitate mai bună. 
 
Dacă găurile arzătorului sunt pline de impurități, arzătorul trebuie deschis și curățat. 
 
 
 
 
 

 
 
 
REZERVORUL PELLET 
Se recomandă curățarea periodică a rezervorului (cel puțin o dată pe lună); în primul rând trebuie să îl goliți 
și apoi să îl curățați folosind un aspirator. 
 
 
SISTEMUL DE FUM 
Se recomandă curățarea sistemului general de gaz o dată pe an. Pentru a face acest lucru, este necesar: 
- să deschidă ușa, să scoată sertarul de cenușă și să deșurubeze capacul mic. 

       
 

 
După aceea, curățați sistemul folosind un aspirator. 
 
După curățare, închideți sistemul. 
 
SISTEMUL DE INTRARE AERULUI FRESH 
La începutul sezonului de încălzire trebuie să verificați dacă există un obstacol în interiorul sistemului de aer 
proaspăt. 
 
SISTEM DE GAZ DE EXCAVARE 
La începutul sezonului de încălzire trebuie să curățați sistemul de evacuare a gazelor de ardere. 
Dacă cablul electric este deteriorat, înlocuiți-l. 
 
IMPORTANT 
Pentru curățarea suprafețelor colorate, nu utilizați produse de curățare care conțin acid. 
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8.0 ERORI / CAUZE / SOLUȚII / ATENȚIE 

Toate reparațiile trebuie făcute de o persoană autorizată 
ERORI CAUZE POSIBILE SOLUTII 

Peletele nu cad în arzător Nu există pelete în rezervor Umpleți rezervorul 

Spirala este blocată de rumeguș Deblocați spirala 

Pârghia de viteză cu rază mică de 
acțiune nu funcționează 

Remontați pârghia de viteze 
redusă 

Presostatul nu funcționează Contactați serviciul 

Focul merge și soba nu 
funcționează 

Rezervorul este gol Umpleți rezervorul 

Peletele nu cad Vezi deasupra 

Termostatul de siguranță se 
aprinde 

Opriți soba și reporniți termostatul. 
Dacă problema persistă, sunați la 
serviciu 

Ușa nu este închisă corespunzător 
și cablul este deteriorat 

Închideți ușa și înlocuiți coarda 

Pelete de calitate slabă Înlocuiți peleții 

Pornirea presostatului Verificați presostatul 

Alimentare insuficientă a aerului Verificați conducta 

Soba funcționează câteva 
minute și se stinge 

Sistemul de gaze arse este blocat Verificați sistemul 

Sondele de temperatură nu 
funcționează 

Verificați și înlocuiți-le 

Alimentare insuficientă a aerului Verificați conducta 

Peletele se îngrămădesc și focul 
este slab 

Insuficiența de admisie a aerului 
necesară pentru ardere 

Verificați conducta 

Pelete umede și inadecvate Schimbați peleții și depozitați-le 
într-un loc uscat 

Aspiratorul nu funcționează Verificați aspiratorul 

9.0 POST-VANZARE SUPORT 

Când cumpărați soba, vă rugăm să contactați cel mai apropiat serviciu autorizat. 
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