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DECLARATIA DE CONFORMIATE
Prin prezentul document  declarăm faptul că acest produs îndepline te criteriileș  
relevante cerute de standardele EN  13240:2001/A2:2004, purtând simbolul CE 
KOPER d.o.o.,,
s. Krivolak, p.o.box 77, 1440 Negotino, Macedonia   
Aparate cu ardere continuă.

                                  EN 13240:2001/A2:2004

eminee pe combustibili soliziȘ
Tipul:    Odin, Zeus
Distan a minimă care trebuie păstrată de la materiale combustibile:  [mm]   :ț
Fa ă:  600  Lateral:  200 Spate:  200 Deasupra:  500ț

Caracteristici Odin Zeus

Emisiile de CO produse cu 
ocazia arderii combustibililor 0,1092 [%] 0,1073 [%]

Temperatura gazelor de ardere: 330 [°C] 335,5 [°C]
Puterea nominală de încălzire 13 [kW] 16 [kW]
Putereamaximă de încălzire 14 [kW] 17 [kW]
Eficacitate energetică (Combustibil)72,6 [%]  75,4 [%]
Dimensiunea evii de evacuareț ф 120 ф 150
Tirajul minim al co uluiș 10 11
Culoare negru/argintiu negru/argintiu
Tipul combustibilului lemn i cărbuniș lemn i cărbuniș

Citi i  i  respecta i  instruc iunile  de  operare.  Utiliza i  numai  combustibiliiț ș ț ț ț  
recomanda i. Valorile sus men ionate sunt valabile numai în condi ii de siguran ăț ț ț ț

INSTRUC IUNI TEHNICE:Ț
DIMENSIUNI L x l x H (mm):
Odin: 475x610x640
Zeus: 550x500x730 
GREUTATE (kg): 
Odin: 80
Zeus: 98 
 Capacitate de încălzire (m3):
Odin: 160-175
Zeus: 200-215
DIMENSIUNILE LOCULUI PENTRU COMBUSTIBIL L x l x H (mm):
Odin: 310x390x370
Zeus: 460x480x460



UTILIZAREA I DESCRIEREA TEHNICĂȘ
emineul pe briche i pe lemne i cărbuni este un dispozitiv care poate încălzii oȘ ț ș  

cameră într-un timp foarte scurt. Pentru că a fost proiectat cu scopul de a încălzii 
prin convec ie i radia ie, sau cu ajutorul unui boiler depinzând de model, acesta aț ș ț  
fost fabricat din material de calitate. Focarul sau căminul este acoperit de o placă 
din metal. U a focarului este izolată cu sticlă sigilată. Sticla rezistentă la la focș  
permite  transmisia  căldurii  din  focar  spre  mediul  înconjurător  prin  radiere  iș  
asigură un efect visual special. Regulatorii de aer a intensită ii de combustie. Cuț  
emineul  său  pe  lemne  care  arată  foarte  bine,  se  potrive te  în  orice  spa iuș ș ț  

reziden ial. Prezintă setări de operare simple iar alimentarea cu combustibil  seț  
face de 7-9 ori pe zi. Combustibilul arde cu o flacără strălucitoare i sclipitoareș  
care atinge o eficacitate bună cănd vine vorba despre încălzire. 
 Sticla de pe fa a emineului asigură o imagine plăcută i spore te efectul termicț ș ș ș  
(,,Încălzire optică,,) transformând nop ile lungi de iarnă în unele foarte plăcute. ț

INSTALAREA EMINEULUI I CONECTAREA LA COȘ Ș Ș
Este de preferat să îndepărta i ambalajele de la locul unde va fi instalată soba.ț  
Conectarea  la  co ul  de  evacuare  este  posibilă  de  pe  partea  din  spate  aș  
emineului. Sobele sunt livrate împreună cu un guler de ardere pentru conectareș  

la evi de gaz.. În momentul în care scoate i soba din materialul de împachetare,ț ț  
examina i  cu  aten ie  produsul  pentru  a  găsi  eventualele  daune  produse  peț ț  
parcursul  transportării.  În  cazul  existen ei  daunelor  vă rugăm să ne contacta iț ț  
imediat,  pentru  că  ulterior  nu  o  sa  putem  accepta  niciun  fel  de  reclama ii.ț  

emineul va fi pozi ionată pe o suprafa ă stabilită în prealabil de dvs i în pozi ieȘ ț ț ș ț  
orizontală

Ata amentul pentru co  ar trebui să fie fabricat cu evi din panouri metalice cotiteș ș ț  
cu  diametru  de 118 mm, iar  toate  celelalte  piese  ar  trebui  să  fie  montate  cu 
aten ie.  Mai  mult  decât  o piesă cotită  la  un metru  de eavă montată  nu esteț ț  
corespunzător. Zidul co ului ar trebui să aibă o adăncime de cel pu in jumătate deș ț  
iglă. Soba pe lemne ar tebui să fie montată la un co  corespunzător, în a a felț ș ș  

încăt  sec ia  transversal  a  canalului  să fie  de 14 x  14 cm (jumătate  de iglă),ț ț  
înăl imea de 4 m, cu suprafa ă exterioară i interioară bine lucrată cu mortar iț ț ș ș  
fără defecte precum: 
1 - Parbrizul nu a fost fabricat bine, nu amortizează corespunzător curen ii.ț



2 – Co ul este mai jos decăt partea cea mai înaltă a casei sau decăt cel mai înaltș  
zid, sau situa ii similare, fapt care cauzează o ac ionare gre ită a vântului (fumulț ț ș  
este direc ionat înapoi). ț
3 -  Corpuri  străine  existente  sau  co ul  este  blocat,  fapt  care  cauzeazăș  
reducerea canalului sau o uscare gre ită. .ș
4 – Straturi de fum sau smoală se află în co .  ș
5 – Co ul nu a fost lucrat destul de bine cu mortar iar asta a adus la existen aș ț  
crăpăturilor i deschiderilor. ș
6 - Zidul care separă cele două canale din co  a fost  avariat  sau prezintăș  
scurgeri. .
7 - U a co ului  a  fost  gre it  închisă  sau  nici  nu  există.  În  cazul  când  suntș ș ș  
conectate  două  sobe  la  acela i  co ,  pe  acela i  nivel,  deschiderile  pentruș ș ș  
ata amente  trebuie  mutate  după  înăl ime  cu  aproximativ  500  mm.  eava  nuș ț Ț  
trebuie să intre în diametrul liber al canalului (6). Conductele de avacuare(coturile) 
trebuie  puse  pe  gulerul  de  ardere  într-o  manieră  fermă i  etan ă.  În  aceea iș ș ș  
manieră trebuie să fie i  conectate păr ile între ele precum i la co . Soba peș ț ș ș  
lemne trebuie instalată în conformitate totală cu reglementările aplicate Europene, 
na ionale i locale. ț ș

CONDI IILE DE INSTALARE DIN ÎNCĂPEREȚ
În apropiere de sobă nu ar trebui să se afle piese de mobilier din lemn i niciș  

frigidere,  din  cauza faptului  că marginile  sobei  încălzesc împrejurimile  în  mod 
intens. În cazul în care podeaua camerei, unde urmează să fie instalată soba, 
este făcută dintr-un material inflamabil sau sensibil la temperatură, soba trebuie 
pozi ionată pe o placă dintr-un material neinflamabil. Dimensiunile plăcii trebuieț  
să fie mai mari decăt planul de jos al sobei: În lateral i în spate trebuie să fie unș  
plus de 20 de cm iar în fa ă un plus de 40 de cm. O distan ă laterală i din spateț ț ș  
fa ă de  materialele inflamabile sau sensibile la temperatură ar trebui să fie de 20ț  
cm. Materialele sensibile la temperatură care se află în zoda din fa a sobei peț  
lemne trebuie să se afle la o distan ă de minim 60 de cm. Soba din lemn ar trebuiț  
să  fie  pozi ionată  pe  o  suprafa ă  orizontală.  În  camera  unde  urmează  să  fieț ț  
instalat  cuptorulu  trebuie  să  fie  asigurată  o  cantitate  suficientă  de  aer  curat 
circulant pentru ca să fie asigurată o combustie optimă. În cazul în care în cameră 
func ionează un aspirator sau alt aparat de inspirare a aerului, asigura i-vă căț ț  
există un constant flux de aer curat care să vină printr-o grilă protejată.

COMBUSTIBIL 
     Sobele sunt proiectate pentru diferite tipuri  de combustibil,  dar în special 
pentru lemn, briche i din lemn i briche i din cărbuni maro. Utiliza i numai lemnț ș ț ț  
uscat.În cazul în care încărca i cu lemn ud, va fi produsă o funingine densă careț  
poate cauza înfundarea co ului.Uple i spa iul pentru combustibil de pănă la 7-9ș ț ț  
ori pe zi cu lemn de dimensiuni mai mari de 26 cm. Nu arde i niciun fel de de euri,ț ș  
în  special  material  din  plastic.  Multe  dintre  de eurile  rămase con in substan eș ț ț  
dăunătoare,  care  pot  dăuna  sobei,  co ului  de  evacuare  dar  i  mediuluiș ș  
înconjurător. Deasemenea, nu arde i rămă i e din plăci de PAL, din cauza faptuluiț ș ț  
că acestea con in adeziv care poate cauza supraîncălzirea sobei.  O încărcareț  
excesivă poate cauza supraîncălzirea sobei i poate produce daune la aceasta,ș  
rezultate care nu sunt incluse în garan ieț



AC IUNI EFECTUATE ÎNAINTE DE PRIMA APRINDEREȚ
      Pentru a aprinde un foc, folosi i un ziar rulat i a chii din lemn (aprinderi).ț ș ș  
Începe i  cu  un  foc  moderat.  Soba  este  vopsită  cu  o  vopsea  rezistentă  laț  
temperaturi înalte. Pe parcursul primelor utilizări a sobei, vopseaua acesteia se va 
întării gradual, fapt din care poate rezulta pu in fum i un miros caracteristic.     ț ș
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Din  această  cauză  asigura i  o  ventilare  bună  în  cameră.  Înainte  de  primaț  
aprindere a sobei terge i cu o cărpă pentru praf toate suprafe ele vopsite pentruș ț ț  
a se evita arderea posibilei mizerii sau a vopselei galbene existente pe alocuri. 
Deschide i controalele i lăsa i focul să ardă. Nu lăsa i soba dvs nesupravegheatăț ș ț ț  
pănă când combustibilul din interior nu începe să ardă corespunzător. În cazul 
opera iunilor normale, u a sobei trebuie să fie închisă. U a focarului se deschideț ș ș  
în a a fel încăt trebuie să fie prima dată ridicată i apoi trasă către dvs sau înș ș  
func ie de model , trebuie ridicat i apoi tras în altă direc ie. . Prima aprindere aț ș ț  
focului ar trebui să fie mai lejeră din cauza faptului că plăcile se pot supraîncălzii 
i pot provoca ruperi sau deformări. ine i cont de faptul că anumite păr i a sobeiș Ț ț ț  

pe lemne pot fi foarte fierbin i i de aceea soba ar trebui să fie  operată numai deț ș  
către  adul i.  U a  i  locul  pt  cenu ă  a  sobei  trebuie  să  fie  închise  în  cazulț ș ș ș  
opera iunilor  normale  i  pot  fi  deschise  numai  la  aprindere,  alimentare  sauț ș  
cura are a sobeu. Utiliza i mănu i de protec ie. .ț ț ș ț

UTILIZAREA SOBEI I A FOCULUI ADAPTIVȘ
      Satisfac ia  legată  de  func ionarea  sobei  poate  fi  atinsă  numai  dacă  seț ț  
utilizează  combustibil  de  calitate  (trebuie  să  fie  foarte  uscat),  i  dacă  suntș  
îndeplinite următoarele condi ii :calitatea co ului, ajustarea puterii focului,  pozi iaț ș ț  
mănerului i de faptul căt de curată este soba. Puterea focului se poate ajusta prinș  
reglarea introducerii combustibilului în cutia pentru combustibil.. Cantitate de aer 
se ajustează cu ajutorul curentului (mai mult aer) care este introdus (mai pu inț  
aer)  prin  locul  pentru  cenu ă  (modelul  odin  –  aer  primar)  i  cu  ajutorulș ș  
regulatorului (model Zeus) care se află sub u ă. . În cazul în care apare fumulș  
care iese din diferite păr i ale emineului sau u ii înseamnă că co ul dvs nu are oț ș ș ș  
capacitate bună. Pe parcursul operării normale, locul pt cenu ă nu ar trebui să fieș  
în  totalitate  deschis,  pentru  a  evita  supraîncălzirea  sobei  sau  producerea 
daunelor. 



Mai jos ave i cele mai importante sfaturi de urmat:ț
1. Nu permite i ca focul să mocnească. În momentul cănd încărca i soba dvs,ț ț  
încărca i  numai  cantitatea  corespunzătoare  de  combustibil  necesară  în  acelț  
moment. 
2. La fiecare încărcare, deschide i locul pt cenu ă i regulatorul de aer pănă cândț ș ș  
focul arde în flăcări. Numai atunci ve i putea să pozi iona i regulatorul i locul ptț ț ț ș  
cenu ă pentru ob inerea puterii termice dorite. ș ț
3. Respecta i cu stricte e aceste instruc iuni tehnice, deoarece acestea sunt înț ț ț  
interesul dvs. 
4. Instala i soba într-o încăpere cu o suprafa ă adecvată i ave i în vedere caț ț ș ț  
necesitatea căldurii din încăpere să corespundă puterii sobei. 

MEN INEREA FOCULUI PESTE NOAPTE Ț
      Introduce i  2-4  briche i  din  cărbuni  maro pe jarul  existent.  A tepta i  ca,ț ț ș ț  
combustibilul să înceapă să ardă. Apoi pune i regulatorul de aer i locul pt cenu ăț ș ș  
la minim. 

CURĂ AREA I ÎNTRE INEREAȚ Ș Ț
Cură a i piesele exterioare (Odin) cu o cărpă când acestea sunt răcite. Acesteț ț  
activită i trebuie efectuate în momentul când sim i i că, cuptorul func ionează cuț ț ț ț  
dificultate. Cu ocazia folosirii combustibililor solizi pentru ardere, o cantitate mare 
de gudron i funingine este stocată în focar i în co ul de fum al sobei. Fiecareș ș ș  
milimetru al acestor reziduuri reduce conductibilitatea căldurii cu 5%. A a că seș  
recomandă cură area zilnică a cenu ei i a substan elor necombustibile din loculț ș ș ț  
din jurul focarului i cuptorului. ș
Mojaritatea cenu ei ajunge în spa iul pentru cenu ă. Spa iul pentru cenu ă nu arș ț ș ț ș  
trebui  să fie plin  deoarece în a a fel  se împiedică circula ia aerului  care esteș ț  
necesar pentru combustie. Deasemenea fiecare sobă pe lemne precum i evileș ț  
trebuie să fie cură ate ca să nu prezinte straturi de funingine. Geamul de sticlă aț  
cuptorului poate fi cură at de straturi de funingine. Geamul de sticlă a cuptoruluiț  
poate  fi  cură at  numai  când  s-a  răcit  cu  ajutorul  unui  agent  pentru  cură atț ț  
geamuri.  Dacă  geamul  de  sticlă  a  cuptorului  devine  negru  nu  vă  face i  grijiț  
deoarece asta se poate întămpla în fazele incipiente, acesta putând fi cură at cuț  
ajutorul unei cărpe. În cazul oricărei problem  legate de sobă, contacta i un co arț ș  
sau cel  mai  apropiat  atelier  specializat.  Orice  lucrări  de  reparare/între inere  aț  
sobei pe lemne ar trebui să fie effectuate de câtre personal autorizat care ar trebui 
să utilizeze numai piese de rezervă originale furnizate de producător. Cu ocazia 
efectuării opera iunilor regulate, dacă se folose te combustibil  ud, funinginea iț ș ș  
gudronul se pot forma. 
Inspec ii  regulate  a  co ului  sunt  esen iale  în  vederea  prevenirii  riscului  deț ș ț  
producer a focului  în  co .În cazul  apari iei  focului  în co ,  proceda i  după cumș ț ș ț  
urmează: 
-Niciodată nu utiliza i apa ca să stinge i focul.ț ț
-Închide i toate pasajele pentru circula ia aerului existente la sobă. ț ț
-După ce a i stins focul contacta i co arul pentru inspec ie. ț ț ș ț
-Contanca i producătorul autorizat pentru efectuarea inspec iei la sobă. ț ț



APRINDEREA FOCULUI I MEN IUNI PRIVIND EVENTUALELE PERICOLEȘ Ț
Niciodată nu utiliza i alcoolul, petrolul sau alt combustibil lichid pentru aprindereaț  
focului. Nu păstra i niciun fel de lichide inflamabile lângă soba pe lemne. Dacă cuț  
ocazia aprinderii focului nu ve i folosi ulei sau petrol, ci numai combustibil solid,ț  
soba dvs va fi considerat un aparat casnic sigur. 

CERTIFICAT DE GARANTIE
Produsul _____________________                                    IMPORTATOR
Model________________________                             SC AUTO ALEX SRL
Data vanzarii___________________        SEDIUL MOLDOVA NOUA
Factura________________________            Str NICOLAE BALCESCU NR.13
Data_____________                                                JUD CARAS-SEVERIN

                                                                   TEL\FAX 0255/540106
                                                                                        EMAIL: office@autoalex.ro
Termen de garantie 24 luni de la data cumpararii.
Durata medie de utilizare este de 5 ani.
Drepturile consumatorului sunt conform prevederilor OG 21/92 si Legea 449/2003 republicata in 
decembrie 2008

CONDITII DE GARANTIE :
1.Produsele cumparate sunt insotite de instructiuni de instalare si utilizare, care trebuie citite si respectate 
obligatoriu inainte de instalarea si folosirea produsului.
2.Nu se acorda service-ul gratuit produselor aflate in perioada de garantie in urmatoarele conditii:
- deteriorari si defectiuni datorate transportului necorespunzator efectuat de cumparator
− defectiuni provocate de cumparator prin instalarea, utilizarea sau operarea gresita prin nerespectarea 

instructiunilor mentionate la punctul 1;
3.Certificatul de garantie trebuie pastrat cu multa grija si prezentat obligatoriu impreuna cu factura 
(bonul) de cumparare.Pierderea Certificatului de Garantie anuleaza drepturile cumparatorului in perioada 
de garantie.

SEMNATURA SEMNATURA SI
CUMPARATOR         STAMPILA VANZATOR

1.Cumparatorul are obligatia respectarii instructiunilor prevazute in manualul de utilizare.
2.Orice interventie neautorizata, utilizarea sau manipularea incorecta  a produsului
duc automat la pierderea garantiei
3.Interventiile de service in garantie vor fi solutionate in termenul legal
de 15 de zile de la data anuntarii defectului la sediul magazinului vanzator.
4.In perioada de garantie produsul nu se inlocuieste decat dupa 3 interventii
efectuate de reprezentantii importatorului.
5.Drepturile consumatorului sunt prevazute in legea 449/2003

Telefon pentru interventii in termenul de garantie: 0255/540107


