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CARTE TEHNICĂ

Aparat de gătit cu combustibil solid 

Cod: SG-04

Model: “BEATRICE”
       

Stimate cumpărător,

Dumneavoastră aţi cumpărat un aparat de gătit cu combustibil solid 
model BEATRICE produs de SC VES SA.
             Cu aparatele comercializate de noi gatiti economic, fara sa afectati 
mediul inconjurator.

Vă rugăm ca înainte de punerea în funcţiune a aparatului de gătit, să 
citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni.

Prin respectarea instrucţiunilor din prezenta carte tehnică, aparatul va 
satisface cerinţele Dvs., în deplină siguranţă pentru o perioadă cât mai 
îndelungată de timp.

Prezentele instrucţiuni sunt în concordanţă cu reglementările naţionale 
şi europene referitoare la aparatele de gătit cu combustibil solid.
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1  .  Generalităţi  

            Prezentele instructiuni se refera la aparatul casnic de gatit cu 
combustibil solid model BEATRICE.   

Aparatul  de  gătit  cu  combustibil  solid  asigură  un  randament 
ridicat la arderea lemnului sau a brichetelor de lemn în focarul aparatului. 
Calitatea  materialelor  folosite  şi  construcţia  conferă  excelente 
performanţe funcţionale. Aparatul este destinat pentru gătit dar poate fi 
utilizat şi pentru încălzirea încăperilor.

Alimentarea cu combustibil se face manual. Functia principala a 
aceator aparate este gatitul , iar functia secundara este incalzirea spatiului 
ambient.  

Aparatul  de gătit  se compune dintr-o carcasa de tabla  emailata 
avand montata pe partea superioara o rama din tabla emailata pentru plite 
si  un  capac  din  tabla  emailata  care  are  rolul  de  a  acoperii  partea 
superioara a sobei cand aceasta nu functioneaza.  În interiorul ramei se 
montează două plite din fontă sau din otel. Corpul sobei se sprijina pe o 
rama.Racordarea la coş se face prin intermediul unui ştuţ de racordare 
montat pe partea laterala a sobei. Pe partea frontala se gasesc usile pentru 
focar,  cenusar  si  pentru cuptor,  iar  in partea inferioara  la  un sertar ce 
serveste pentru depozitarea combustibilului solid. Focarul este căptuşit cu 
placi  de  samota  sau  vermiculit.  Pentru  etanşarea  ramelor  uşilor 
(alimentare+cenusar,cuptor)  se  utilizează  bandă din  fibră  ceramică,  iar 
pentru etanşarea plitei în rama plită, se utilizează şnur din fibră de sticla. 
Usa focar este prevazuta cu sticla termorezistenta pt vizualizarea arderii 
combustibilului.

Toate părţile  componente,  atât  cele emailate  cât şi  cele vopsite 
sunt fabricate din materiale care asigură o durată îndelungată de folosire.

Aparatele sunt livrate cu urmatoarele accesorii: tava pt copt, carlig 
jar.

Usa cuptorului este prevazuta cu geam termorezistent – securizat 
iar sertarul de lemne gliseaza pe ghidaje.

2. Părţi componente şi caracteristici tehnice.

      2.1. Principalele părţi componente (fig.1)
Principalele parti componente ale acestei sobe sunt prezentate in 

fig 1.

1-carcasa, 2-picior,  3-usa  cuptor,  4-rama  plita,  5-racord  cos,  6-
clapeta de dirijare  a gazelor  de ardere,  7-bara de protectie,  8-usa 
focar,  9-usa cenusar,  10-regulator aer primar, 11-ramă inferioara, 
12-perete lateral inferior, 13-sertar lemne, 14-geam termorezistent.

      2.2. Caracteristici constructive şi funcţionale

CARACTERISTICI Aparat  de  gatit 
BEATRICE

Putere de incalzire (kw) 9
Inaltime (mm) 845
Latime (mm) 920
Adancime (mm) 670
Dimensiuni  rama  plita 
(mm)

610X915

Diametru racord cos (mm) 120
Greutate (kg) 105
Emisie  CO  in  gazele  de 
ardere la 13% O2 (%)

0,9

Temperatura  gaze  de 
ardere(ºC)

264

Randament termic 79%
Consum  de  combustibil 
(kg/h)

2,7



Recomandări

- RESPECTAŢI INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE!
- UTILIZAŢI NUMAI COMBUSTIBILII RECOMANDAŢI!
- NU UTILIZAŢI APARATUL DE GĂTIT PE POST DE 
INCINERATOR!
- NU UTILIZAŢI NICI UN EXHAUSTOR ÎN ÎNCĂPEREA ÎN 
CARE ESTE INSTALAT APARATUL DE GĂTIT, DECÂT ÎN 
CAZUL  ÎN  CARE  ESTE  PREVĂZUTĂ  O  AERISIRE 
SUPLIMENTARĂ CORESPUNZĂTOARE!
- Nu lăsaţi  copii  nesupravegheaţi  în  vecinătatea  aparatului  în 

funcţiune
- Nu lăsaţi focul nesupravegheat 
- Nu  atingeţi  părţile  exterioare  ale  aparatului  în  timpul 

funcţionării
- Nu depozitaţi  materiale inflamabile în aproprierea aparatului 

de gătit.
- Utilizaţi numai piesele de schimb autorizate de producător.

3. Instrucţiuni pentru montare şi instalare

              Aparatele de gatit se livreaza cu bara de protectie demontata. 
Inainte de instalare aceasta se monteaza pe aparat conform fig. 2.
                                                               Fig. 2
                 Schema de montare bara  de  protectie.             

              Conform reglementarilorprivind siguranta aparatelor de gatit si 
incalzit, cel ce achizitioneaza si utilizeaza o asemenea soba este obligat sa 
se informeze cu privire la amplasarea, instalarea, reglarea si utilizarea 
corecta a aparatului.

Instalarea aparatului  de gătit se va faca numai de personal 
autorizat.

La  instalarea  aparatului  de  gătit  cu  combustibil  solid,  este 
necesară respectarea tuturor reglementărilor naţionale, în special a celor 
referitoare la standardele naţionale şi europene. Aceste instrucţiuni sunt 
destinate  îndrumării  utilizatorului,  în  folosirea  corectă  şi  eficientă  a 
aparatului.

Înainte de instalare aceste instrucţiuni se vor citi cu atenţie şi se 
vor păstra pe întreaga perioadă de utilizare a aparatului.

 Aparatul  de  gătit  casnic  cu  combustibil  solid  este   destinat 
instalării  într-o  încăpere  de  locuit  si  se  alimenteaza  manual  cu 
combustibil solid de tip butuci de lemn sau brichete de lemn. Aparatul  de 
gătit se utilizează în special pentru gătitul hranei, dar datorită încâlzirii 
plitei şi pereţilor sobei, aceasta emană căldură în încăperea în care este 
instalat, asigurând în acelaşi  timp şi încălzirea încăperii.

Pentru a avea o ardere corectă  şi  totală  a  combustibilului,  este 
necesară alimentarea cu aer de ardere, iar fantele grătarului trebuie   să fie 
menţinute neobturate. În cazul funcţionării simultane cu alte aparate de 
încălzit,  obligatoriu  trebuie  să  se  aerisească  repetat  camera,  prin 
deschiderea uşii sau a unui geam sau printr-o priza de aer separate cu 
sectiunea libera de minim 150cm².

În timpul funcţionării aparatului, trebuie asigurat un tiraj minim 
de 0,12 mbar, la puterea de încălzire nominală.

Racordarea la un coş de fum la care sunt legate mai multe focare 
cu combustibil solid este permisă respectand prevederile STAS 6793-86 
privind  alimentarea  cu  aer  de  combustie  şi  aerisirea  .  Dimensionarea 
coşurilor şi racordarea la coş se vor face conform STAS 6793-86 .

Inainte  de  instalarea  aparatului  verificati  daca  acesta  nu  s-a 
deteriorat  in  timpul  transportului.Verificati  cu  atentie  focarul  si 
captuseala de samota sau vermiculit. Daca aceasta a suferit deteriorari se 



impune  remedierea  lor,  deoarece  in  caz  contrar  pot  deteriora  plita  si 
cuptorul.

Aparatul trebuie instalat pe o podea cu rezistenta corespunzatoare. 
Zona de sub soba sic ea adiacenta trebuie sa fie executata din materiale 
necombustibile.

Daca podeaua din incaperea in care urmeaza a fi montat aparatul 
este din materiale combustibile (lemn,PVC etc.)  Suprafata de sub soba 
va fi acoperita   cu o aparatoare de podea executata din material  durabil, 
necombustibil de exemplu : tabla,ceramica etc. Astfel se asigura protectia 
impotriva particulelor incandescente care pot cadea in timpul alimentarii 
cu combustibil a aparatului sau in timpul curatirii gratarului si  evacuarii 
cenusei.

Apărătoarea de podea trebuie să depăşească cu cel puţin 500 mm 
dimensiunea peretelui frontal al aparatului şi cu 200 mm părţile laterale şi 
spatele aparatului. Pe pereţii  din aproprierea aparatului  de gătit,  nu se 
pun materiale inflamabile/combustibile.

La instalarea aparatului, pentru curăţarea conductei de evacuare a 
gazelor de ardere, trebuie asigurat accesul uşor la conducta de evacuare. 
Conducta de evacuare a gazelor de ardere trebuie să aibă diametrul egal 
cu  al  ştuţului  de racordare  la  coşul  de evacuare.  Lungimea maximă a 
conductelor de evacuare a gazelor de ardere montate in pozitie orizontala 
este de 2 m cu cel mult 3 coturi.

 Conductele  de  evacuare  se  introduc  unele  în  altele  în  sensul 
circulaţiei gazelor de ardere.Conductele orizontale trebuie sa aiba o panta 
ascendenta de min. 8%. Se recomandă utilizarea de burlane şi coturi de 
φ120, standardizate conf. STAS 2677.

Înainte de punerea în funcţiune, se verifică existenţa gratarului, a 
cutiei  cenuşar  în  locaşul  destinat  acesteia,  precum  şi  tirajul.  Pentru 
verificarea tirajului coşului, cea mai simplă metodă este aceea de a pune o 
lumînare aprinsă la orificiul de legătură a coşului (fig.3). Tirajul este bun 
dacă flacăra lumînarii este ferm aspirată spre interiorul coşului. O slabă 
aspiraţie  se  datorează  unui  tiraj  insuficient.  Coşul  trebuie  sa  aiba  o 
inaltime  utila  de  min  4  m  si   să  depăşească  cu  min  1  m  nivelul 
acoperişului.Sectiunea libera minima a cosului trebuie sa fie de 200 cm². 
Câteva din defectele ce pot apărea la coş, sunt:

- conducta  de  evacuare  a  gazelor  de  ardere  nu  este  corect 
racordată la coş

- depuneri de funingine pe pereţii coşului
- crăpături, fisuri în peretele coşului

- coş etanşat necorespunzător
- conductă evacuare racordată prea adânc

         La acelaş coş cu aparatul de gătit funcţionând cu combustibil solid, 
nu se vor racorda alte aparate funcţionând cu combustibil gazos sau 
lichid.
         La montarea unui aparat/sobe de gatit intr-o incapere cu usi si 
ferestre bine etansate (ex: ferestre si usi termopan) nu se poate asigura 
intotdeauna o alimentare corespunzatoare (indestulatoare) cu aer proaspat 
si implicit cu oxigen.
         Aveti grija ca in camera sa fie in permanenta aer proaspat prin 
aerisirea repetata a incaperii sau printr-o alimentare separate cu aer (priza 
de aer separata).
         Priza de aer va avea o sectiune de min 150 cm² si poate lua aerul 
necesar arderii dintr-un spatiu alaturat (daca in acel spatiu nu 
functioneaza un alt aparat de incalzit) sau direct de afara.
    Fig. 3

4. Instrucţiuni de utilizare şi intreţinere

    Utilizare
Folosirea  acestor  aparate  de gatit  este  permisa  numai  cu usile 

focar si cenusar inchise.
Utilizarea  necorespunzătoare  sau  neatentă  poate  provoca 

accidentarea  utilizatorului  sau  deteriorarea  aparatului  de  gătit. 
Producătorul nu-şi asumă răspunderea pentru deteriorări provocate de :

• instalarea  incorectă



• nerespectarea instrucţiunilor de utilizare
• utilizarea aparatului in stare defecta.

Pentru realizarea parametrilor termici se utilizează combustibili 
solizi ( butuci de lemn,brichete de lemn ) avand caracteristicile 
conforme cu cele din tabelul de mai jos conform SR EN 12815.

Tip combustibil comercializat Butuci lemn
Conţinut  de  umiditate  (raportat  la  masa 
combustibilului)

12%…25%

Conţinut  cenuşă  (raportat  la  masa 
combustibilului)

<1,5%

Materii volatile (raportat la combustibilul uscat 
fără cenuşă)

80%…88%

Conţinut  de  hidrogen  (raportat  la  masa 
combustibilului)

4%…7%

Conţinut  de  carbon  (raportat  la  masa 
combustibilului)

35%..45%

Conţinut  de  sulf  (raportat  la  masa 
combustibilului)

<0,1%

Puterea calorifică  inferioară (raportat  la  masa 
combustibilului)

17500…19500 kJ/kg

Denumire  combustibil  de  încercare  standard 
utilizat

Fag, mesteacăn sau 
carpen.

Aparatul  funcţionează  în  regim  intermitent  iar  alimentarea  cu 
combustibil se face manual. În timpul funcţionării aparatului de gătit, în 
încăpere nu are voie să fie folosit nici un exhaustor, care să scoată aer din 
încăpere, decît dacă se asigură o aerisire suplimentară.

Înainte de aprinderea focului, se deschid  uşile focar si cenuşar la 
maxim, se curăţă jăratecul de pe grătar, se scoate cutia cenuşar, care se 
deversează într-un loc bine stabilit, se pune la loc cutia după care se poate 
introduce combustibilul.

.  Pentru o funcţionare fiabilă  a aparatului  de gătit  este  bine ca 
aceasta  să se utilizeze la încărcarea nominală sau lentă şi cât mai puţin la 
suprasarcină. 

În  acest  scop  se  acordă  atenţie  şi  aprinderii  corecte  a  focului, 
procedeu  ce  se  desfăşoară  după  cum  urmează:  se  aşează  pe  grătarul 
curăţat  o cantitate de cca.  0,1kg  hartie sau talaj  şi cca. 0,5kg surcele, 
peste care se aşează circa 1,5Kg. de lemn. Se recomandă lemn despicat, 

cu perimetru de max 28mm şi  lungimea de max 300 mm. Se deschide 
complet regulatorul de aer primar,  după care se dă foc materialului de 
aprindere.  Se  închid  uşile  după  aprinderea  surcelelor  .  După  cca.  10 
minute se va regla regulatorul de aer primar în poziţia corespunzătoare 
regimului normal de funcţionare.. După circa 45 min. de funcţionare ,în 
focar s-a format jăratecul de bază şi aparatul de gătit se poate încărca. 
Sarja  de  combustibil  cu  care  se  reîncarcă  aparatul  este  de  2,7kg,  iar 
intervalul  de reancărcare  este  de circa  60 min.  Este  de preferat  să  se 
cureţe cenuşa în momentul în care aparatul nu este în funcţiune.  

Se  interzice  aprinderea  focului,  utilizând  lichide  combustibile 
precum  şi  folosirea  lemnelor  cu  dimensiuni  mai  mari  decât  cele 
menţionate  de  producător,  sau  supraîncărcarea  focarului.  Se  interzice 
montarea de dispozitive de obturare, in calea evacuării gazelor de ardere.

Mai mult aer de combustie (regulatorul de aer primar deschis la 
maxim)  are  ca   rezultat  o  ardere  intensă,  un  consum  ridicat  de 
combustibil şi o temperatură mai mare a plitei şi a cuptorului, in timp ce 
o  cantitate  de  aer  redusă,  duce  la  o  ardere  lentă,  consum  redus  de 
combustibil şi temperatură mai mică a plitei şi al cuptorului.

Aparul de gătit nu trebuie folosit ca incinerator şi nu se va utiliza 
combustibil neautorizat, deoarece se poate deteriora ireversibil aparatul, 
datorită parametrilor fizico-chimici a combustibilului neautorizat.

În  cazul  funcţionării  simultane  cu  alte  aparate  de  încălzit, 
amplasarea  in  aceeasi  incapere  obligatoriu  trebuie  să  se  aerisească 
camera, prin deschiderea uşii sau al unui geam.

Uşile focar si cenuşar, cu excepţia perioadei de aprindere sau  a 
evacuării  cenuşii,  trebuie  să  fie  întotdeauna  închise,  pentru  a  evita 
scăpările  de  gaze  arse.  Pentru  a  avea  o  ardere  completă  şi  totală  a 
combustibilului, este necesară alimentarea cu aer de ardere, iar grătarul 
focar trebuie să fie menţinut neobturat.

La  primele  arderi  de  combustibil  în  aparat,  pană  la  eliminarea 
mirosului de vopsea,spaţiul unde este amplasat  aparatul de gătit trebuie 
bine aerisit . Uşa cenuşar este prevăzută cu un regulator de aer primar . 
Cu acest regulator de aer se reglează cantitatea de aer necesară arderii şi 
implicit intensitatea focului şi puterea de încălzire . Aerul care intră prin 
fanta regulatorului trece prin compartimentul cenuşar ,prin grătar şi prin 
încărcătura de combustibil .

Semnificaţia inscripţionării de deasupra regulatorului de aer este 
următoarea :

         0                               I                                  II



      Închis                    ½ deschis                       deschis 

         La aprinderea focului regulatorul de aer va fi în poziţia deschis (II). 
La funcţionarea în regim normal regulatorul de aer va fi în poziţia (I).

Pentru asigurarea unei arderi optime este necesară efectuarea unui 
reglaj experimental îndeosebi atunci cand tirajul coşului nu este constant, 
sau  dacă  calitatea  lemnului  utilizat  se  schimbă.  În  caz  de  condiţii 
climatice defavorabile şi în mod special în caz de îngheţ este posibil să 
apară probleme la tirajul coşurilor (eliminarea insuficientă a gazelor de 
ardere). În aceste cazuri se vor lua următoarele măsuri :

• se  deschide  şi  mai  mult  regulatorul  de  aer  (cand  este 
posibil)

• cenuşa se va elimina mai des
• grătarul focarului se curăţă mai des de cenuşă cu ajutorul 

carligului pentru jar (vătrai)
• la alimentarea focului se pune mai puţin combustibil

In  cazul  utilizarii  cuptorului,  clapeta  de  dirijare  a  gazelor  de 
ardere va fi in pozitia inchis, avand  butonul clapetei tras maxim 
spre inafara.

            Alimentarea focului cu lemne se va face cu grijă. Prin  lovirea 
repetată a plăcilor refractare ce căptuşesc focarul pot apărea fisuri care în 
timp pot duce la spargerea plăcilor .

Operaţiile de întreţinere curentă şi curăţarea, nu se vor executa în 
timpul funcţionării aparatului. Întreţinerea curentă şi curăţarea periodică 
contribuie  la  eficienţa,  siguranţa  în  funcţionare  şi  mărirea  duratei  de 
utilizare a aparatului. Întreţinerea curentă cade în sarcina utilizatorului, si 
constă în:

• curăţarea exterioară a aparatului de gătit.
• curăţarea cuptorului.
• curăţarea  în  mod  regulat  a  focarului,  grătarului  şi 

suportului  acestuia  pentru  asigurarea  unei  arderi 
corespunzătoare.

• curăţirea compartimentului cenuşar.
Se  recomandă  evacuarea  regulată  a   cenuşii  rezultate  în  urma 

arderii, golind cutia cenuşar.
ATENŢIE!  Pentru  curăţarea  exterioară  a  aparatului  nu  se 

utilizează  substanţe  inflamabile,  abrazive  sau solvenţi  organici  (alcool, 
gazolină, etc). Curăţirea plitei se va face cu pa si detergent dupa care se 
va sterge cu o carpa uscata si se va proteja cu grafit.  Părţile emailate, 

vopsite se vor spăla cu apă călduţă şi săpun, după care se şterg cu o cârpă 
uscată.

Periodic  (în  funcţie  de  combustibilul  utilizat)  este  necesară 
curăţarea depunerilor de funingine:

• se demontează plitele şi se curăţă
• se curăţă exteriorul cuptorului şi traseul de circulaţie a 

gazelor de ardere.
• se  curăţă  racordul  la  coş,  coturile  şi  conductele  de 

evacuare.

     Întreţinere
           Aparatele  de gătit, racordările la coş şi coşurile se curăţă cel puţin 
o dată pe an.
           Coşurile se curăţă de către personal de specialitate, iar aparatele de 
gătit şi racordurile pot fi curăţate şi de utilizator. După o perioadă mai 
lungă de  oprire  este  obligatorie  curăţarea  aparatelor,  a  conductelor  de 
evacuare  a gazelor  de ardere şi  a coşurilor.  Este interzisă  orice fel  de 
modificare a aparatelor  cu excepţia  celor făcute de producător.  Se vor 
utiliza numai piese de schimb autorizate de către producător.

                 5.Prescripţii  de siguranţă, prevenirea 
incendiilor şi protecţia mediului.

Este  importantă  verificarea  periodică  a  coşului  de  fum  şi  a 
conductelor de evacuare, minimum o dată pe an, pentru aceasta apelându-
se la personal calificat. Dacă conductele de evacuare sunt obturate chiar 
şi parţial, aparatul de gătit va funcţiona necorespunzător.

O  evacuare  ineficientă  a  gazelor  de  ardere,  poate  determina  o 
ardere  necorespunzătoare,  degajând  în  încăpere  monoxid  de  carbon 
deosebit  de periculos  pentru sănătate.  După o perioadă îndelungată  de 
oprire, trebuie verificat să nu fie obturări în aparatul de gătit, conducta de 
evacuare a gazelor de ardere sau coş. Se verifică corectitudinea îmbinării 
conductelor  de  evacuare  a  gazelor  arse   la  coş  în  conformitate  cu 
instrucţiunile  de  instalare.  Se  curăţă  exteriorul  aparatului  conform 
instrucţiunilor. Se verifică funcţionarea în bune condiţii a uşilor focar si 
cenuşar. Se verifică existenţa cutiei cenuşar şi se goleşte dacă este cazul. 
Se verifică existenţa unui tiraj corespunzător a coşului.

În caz de vreme rece, tirajul este mai mic şi flacăra se aprinde mai 
greu.  În  acest  caz,  focul  se  supraveghează  în  permanenţă,  până  cînd 



aparatul  şi  coşul  de  evecuare  se  încălzesc,  iar  gazele  de  ardere  calde 
circulă uşor, mărindu-se tirajul. De abia după aceea focul arde normal şi 
nu mai este nevoie să fie supravegheat. Anual se curăţă coşul de către un 
specialist. 

În cazul în care se produce incendiu la coş, în urma depunerii de 
gudron, se închide regulatorul de aer primar, pentru  a se micşora tirajul 
şi a se stinge focul şi se toarnă apă pe coş. Dacă  nu se stinge focul  în 
coş,  se anunţă pompierii.  După stingerea focului,  obligatoriu se curăţă 
coşul.

Fiecare deţinător de aparat de gătit, periodic trebuie să apeleze la 
un tehnician specialist, pentru verificarea aparatului.

   Securitate
Aparatele   de gătit pot fi montate şi puse în funcţiune numai de 

către o persoană autorizată. În momentul punerii în funcţiune a aparatului 
persoana autorizată explică şi arată utilizatorului modul de funcţionare, 
reglare şi utilizare corectă a aparatului de gătit.

Se va pune în funcţiune numai aparatul de gătit  care se află în 
stare  tehnică  ireproşabilă.  Instrucţiunile  de  utilizare  vor  fi  respectate 
întocmai, întreaga responsabilitate revenindu-i utilizatorului .

Materialele  inflamabile  din  vecinătatea  aparatului  vor  fi  la 
distanţe  de  minim  un  metru.  Pentru  situaţia  în  care  parrdoseala  sau 
peretele  sunt  confecţionate  din  materiale  combustibile  se  utilizează 
apărători din materiale necombustibile.

În cazul în care noul aparat înlocuieşte unul vechi, cel vechi va fi 
predat  unităţilor  specializate  de  dezmembrare  şi  revalorificare   pentru 
protejarea  mediului  înconjurător  şi  recuperarea  unor  materii  prime 
importante.

Ambalajul însoţitor al noului aparat este reciclabil şi va fi predat 
unităţilor  autorizate,  în  felul  acesta  contribuind  la  protejarea  mediului 
înconjurător.

Nu utilizaţi  aparatul de gătit  pe post de incinerator pentru a nu 
polua mediul.

În  timpul  funcţionării  suprafeţele  exterioare  ale  aparatului  sunt 
calde şi ca urmare se va evita atingerea lor.

Uşile  focar,  cenuşar  şi  cuptor,  nu  se  deschid  decât  cu  mănuşă 
specială sau cu  dispozitivul de manevrare pentru repere calde.

Pentru a se evita incendiile, materialele combustibile   nu trebuie 
să fie depozitate aproape de aparat. 

Distanta de securitate este de min 200 mm in spate si pe partile 
laterale si de min  500 mm in fata.

6.  Defecţiuni  care  pot  apărea  şi  modul  de 
remediere

Defectiuni Cauza lor Mod de remediere
Mirosuri 
deranjante

Se  datoreaza 
polimerizarii 
insuficiente  a 
vopselei  de 
protectie

Aerisirea  incaperii.  La  prima 
utilizare aparatul se incalzeste la 
foc  mic  pana  cand  dispar 
mirosurile neplacute

Aprinderea  se 
face  greu si 
iese  fum  pe 
sub plita

Regulatorul  de  aer 
primar  inchis  sau 
insuficient deschis

Se  deschide  regulatorul  de  aer 
primar

Caile  gazelor  arse 
sau  cosul  sunt 
obturate

Se curata aparatul si se desfunda 
cosul

Supraincalzirea 
aparatului

Tiraj prea mare Regulatorul  de  aer  primar  se 
regleaza  la  o  deschidere  mai 
mica

Combustibilul 
folosit  nu  este 
adecvat

Combustibilul  trebuie  sa  fie 
conform  indicatiilor 
producatorului

Usa  focar  nu  este 
bine inchisa 

Inchiderea corespunzatoare a usii

Formare  de 
praf sau zgura

Se  creeaza  la 
utilizarea  aparatelor 
cu usa deschisa

Niciodata sa nu folositi aparatul 
cu  usa  in  pozitia  deschisa  nici 
macar in faza de preancalzire 
Aparatele  trebuie  incalzite  in 
mod  echilibrat  potrivit 
temperaturii de afara.Regulatorul 
se  fixeaza  in  mod  treptat  in 
pozitii  care  sa  asigure 
temperaturi mai mari.

Rabufniri Apar  la  infundari 
periodice  sau  tiraj 
invers la cos

Cereti sfatul hornarului



Supraincarcarea  cu 
combustibil 

Se  pune  cantitatea  de 
combustibil prescrisa

Regulatorul incorect 
pozitionat

 Se  corecteaza  pozitionarea 
conform  instructiunilor  de 
utilizare si functionare 

Aparatul  nu 
incalzeste 
suficient

Alimentare 
insuficienta

Introduceti  cantitatea  de 
combustibil prescrisa 

Tirajul  cosului  prea 
mic

Se va curata cosul

Burlanul  este  prea 
lung  si  nu  este 
etansat adecvat

Se  utilizeaza  burlan 
corespunzator

Tirajul  aparatului 
este  prea  mic  din 
cauza  depunerii  de 
funingine  sau 
cenusa

Se  curata  aparatul  si  burlanele 
conform  cu  instructiunile  de 
intretinere

Deteriorarea 
gratarului

Supraincarcare 
repetata a aparatului 
cu combustibil

Se schimba gratarul

Aparatul 
afuma

Aparatul  nu  este 
etans

Se reface etanseitatea la plite

S-a  infundat  cosul 
sau  s-a  creat 
contratiraj

Se  curata  cosul,  se  cere  sfatul 
hornarului

Cuptorul  nu 
coace

Gratarul  nu  este 
asezat  pe  ghidajul 
corespunzator

Gratarul din cuptor se aseaza pe 
ghidajul corespunzator

7.Instrucţiuni generale pentru gătit

            Pentru gătirea de alimente prin fierbere,  prăjire sau 
coacere, utilizatorul trebuie să cunoască următoarele:

                 - dacă se doreşte o gătire rapidă, se deschide 
regulatorul  de  aer  primar,  pentru  a  se  obţine  un  foc  viu,  fără 
acumulare de căldură,

                 - daca se doreste ca gătitul să dureze mai mult,  
închideţi  regulatorul  de aer  pentru  a  obţine  o ardere  mai  lentă 
pentru un timp mai lung.

Plita  se  încălzeşte  pe  toată  suprafaţa  sa,  dar  cea  mai 
fierbinte  zonă  pe  care  se  poate  fierbe  sau  prăji  este  deasupra 
focarului.

Temperatura  plitei  poate  fi  apreciată  greşit  de  aceea 
supravegheaţi  vasul, acesta trebuind să fie deplasat în zonă mai 
caldă  sau  mai  rece  a  plitei.  Odată  prepararea  terminată,  vasul 
poate fi introdus în cuptor pentru a-l menţine cald.

 Cuptorul oferă o gamă largă de posibilităţi care vă permit 
să  gătiţi  diferite  tipuri  de  mancare  conform celor  mai  potrivite 
metode . Cu timpul veţi gasi cele mai bune soluţii pentru fiecare 
reţetă, aceste sfaturi fiind doar orientative şi putand fi adaptate în 
funcţie  de  experienţa  personală  a  fiecăruia  .  În  cazul  coacerii 
dulciurilor cuptorul trebuie preancălzit . Temperaturile de coacere 
normale  pentru  dulciuri  sunt  de  circa  160˚  C-  200˚  C  .  Nu 
deschideţi  uşa  cuptorului  în  timpul  coacerii  pentru  a  evita 
descreşterea  aluatului  .În  general  la  coacerea  dulciurilor  urmaţi 
sfaturile de mai jos :

• Dulciurile  sunt prea uscate   -  data viitoare se va 
mări  temperatura  de  coacere  prin  alimentarea 
focarului  cu  mai  multe  lemne  şi  mărirea 
deschiderii regulatorului de aer. Timpul de coacere 
va fi redus .

• Dulciurile  descresc  –  data  viitoare  folosiţi  mai 
puţin  lichid  la  prepararea  aluatului.  Reduceţi 
temperatura cuptorului prin micşorarea deschiderii 
regulatorului  de  aer  şi  micşorarea  cantităţii  de 
lemne cu care se alimentează focarul.

• Dulciurile  sunt  închise  la  culoare  în  partea 
superioară  –  data  viitoare  introduceţi  grătarul 
cuptorului  la  un  nivel  inferior,  utilizaţi  o 
temperatură  mai  joasă  şi  prelungiţi  timpul  de 
coacere .



• Bună coacere exterioară,însă interiorul este crud – 
folosiţi mai puţine lichide la prepararea aluatului, 
reduceţi temperatura şi măriţi timpul de coacere.

• Dulciurile nu se dezlipesc de tava în care au fost 
coapte – ungeţi bine tava şi presăraţi puţină făina. 

Gătirea cărnii şi a peştelui în cuptor se face într- un vas 
care se aşează pe grătarul  din interiorul  cuptorului.  Cand gătiţi 
mai  multă  carne  ,  pasăre sau peşte  gătiţi  la  o temperatură  mai 
scăzută (150- 170˚C ).

Pentru  carnea  roşie  care  trebuie  să  fie  bine  coaptă  pe 
dinafară  şi  suculentă  în  interior  ,  ridicaţi  pentru  scurt  timp 
temperatura  pană  la  200  –  220  ˚  C  ,  după  care  reveniţi  la 
temperatura iniţială . cu cat bucata de carne este mai mare ,cu atat 
temperatura  trebuie  să  fie  mai  scăzută  şi  durata de  preparare  mai 
lungă .

                     8. Garantii si piese de schimb/uzura

         Trebuie remarcat faptul ca aparatele de gatit si cele de incalzit au in 
componenta repere care intra in contact cu focul. Din aceasta cauza, la 
aceste repere pot aparea suprasolicitari mari si o uzura prematura atunci 
cand nu sunt respectate instructiunile de instalare, utilizare si intretinere.
         Din  aceasta  cauza,  firma  noastra  nu  acorda  garantie  pentru 
urmatoarele repere:

- gratarele din fonta;
- garniturile de etansare din fibra de sticla sau fibra ceramica;
- placile refractare ce captusesc focarul;
- geamul termorezistent de pe usa.

         Gratarele  sunt din fonta si pot fi deteriorate prin folosirea de 
combustibil  neadecvat  si  prin  supraancalzire  datorata  reglarii 
necorespunzatoare a sibarelor de aer (primar, secundar), a incarcarii cu o 
sarja prea mare de combustibil si a utilizarii aparatului cu usa deschisa.
         Garniturile de etansare rezista la temperaturile atinse in focar in 
cazul  respectarii  instructiunilor  de  utilizare  dar  pot  fi  deteriorate  din 
aceleasi cauze, ca cele enumerate la gratarele din fonta.
         Placile  refractare  (din samota sau vermiculit)  care captusesc 
focarele  pot  fi  deteriorate  prin  supraancalzire,solicitari  mecanice  si 
umiditate prea mare.

         O supraincalzire a placilor apare atunci cand sibarele de aer 
primar/secundar sunt deschise prea mult iar tirajul cosului este prea mare, 
rezultand astfel o ardere necontrolata.

         Tot de supraancalzire putem vorbi atunci cand aparatul este utilizat 
cu usa deschisa sau cand sarja este prea mare.
         Solicitari  mecanice ale placilor apar atunci cand lemnele sunt 
aruncate in foc sau daca  sunt utilizati butuci din lemn cu dimensiuni prea 
mari.
         Umiditatea prea mare in focar apare daca se utilizeaza lemn de foc 
cu umiditate de peste 20% sau daca pana la punerea in functiune, aparatul 
este depozitat in conditii neadecvate.
         Geamul  este executat  din sticla termorezistenta si nu poate fi 
distrus de temperatura de ardere din focarul semineului. Acesta poate fi 
insa deteriorat de socuri mecanice produse la transportul, manipularea sau 
instalarea aparatului precum si la alimentatrea focului cu combustibili a 
caror dimensiuni sunt prea mari. Pentru protejarea sticlei, nu trantiti usa 
la inchidere.
         Garantia se  acorda  numai  in  baza  certificatului  de  garantie 
stampilat si a bonului fiscal sau a facturii eliberate la cumparare.
         Alte detalii  cu privire  la  garantie  si  conditiile  de asigurare a 
garantiei veti gasi in certificatul de garantie care insoteste acest produs.

      TERMENE
         Termenul de garantie pentru produs este de 2(doi) ani,calculat de la 
livrarea produsului.
         Consumatorul trebuie sa informeze vanzatorul despre lipsa de 
conformitate in termenul de doua luni de la data la care a constatat-o.
         Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in max 15 zile  
de la data la care cumparatorul a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de 
conformitate a produsului.
                    PIESE DE UZURA
         Pentru ca functionarea aparatului in ansamblu sa poata fi garantata 
in perioada de garantie si aparatul sa respecte durata medie de utilizare 
indicata  in  certificatul  de  garantie,  piesele  defecte/uzate  trebuie 
schimbate.
         Noi recomandam ca piesele de uzura din componenta aparatului 
(placile refractare ce captusesc focarul, gratarul, garniturile de etansare, 
arcurile,  dispozitivele  de  inchidere  a  usilor,  alte  parti  mobile  ale 
aparatului) sa fie verificate de cel putin doua ori pe an si daca este nevoie 
sa fie schimbate.



         În funcţie de frecvenţa cu care este folosită soba, unele părţi , mai  
ales cele supuse focului si cele mobile, se pot uza. Aceasta inseamna ca 
aceste componente ale sobei au durata de folosire mai mica decat durata 
de viata a sobei in ansamblu. În cele ce urmează va prezentam piesele de 
uzura:

1. Captuseala focar – placi vermiculit
2. Garnitura de etansare usa 
3. Garnitura etansare geam
4. Usa alimentare focar
5. Sertar cenusa
6. Gratar
7. Usa cenusar
8. Buton reglare tiraj
9. Plita

         Pentru orice problemă legată de piese de schimb necesare sobei, vă 
rugăm  să  vă  adresaţi  vanzătorului  de  unde  ati  cumparat  soba  sau  la 
producator.
         Repararea se va face numai cu piese de schimb autorizate  de 
producator.
         

9. Service 

      Service-ul este asigurat de către echipa specializată a SC VES 
SA.
      Detalii veti gasi in certificatul de garantie.

10.   Manipulare ,transport, depozitare  

Manipularea produselor se va face cu atenţie, pentru a le feri 
de şocuri mecanice, lovituri , căderi, răsturnări.

Transportul  se  va  face  în  stare  ambalată  cu  mijloace  de 
transport  acoperite,  aşezate  şi  protejate  corespunzător  împotriva 
răsturnării şi lovirii.

Depozitarea produselor pană la vanzare şi instalare se va face 
în  stare  ambalată,  în  încăperi  uscate,  neexpuse  unor  posibile 
lovituri mecanice, ferite de umezeală şi agenţi chimici şi corozivi. 

In timpul manipularii si a transportului, aparatul nu va fi 
inclinat mai mult de 30° deoarece gratarul si placile refractare 
se  pot  deplasa  de  la  pozitia lor  normala.  Deasemenea  prin 
lovirea gratarului de placile refractare, acestea se pot fisura 
sau sparge iar in cazul  in care usa este prevazuta cu sticla 
termorezistenta si aceasta se poate sparge.
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