INSTRUCTIUNI GENERALE DE INSTALARE si UTILIZARE
Standardele generale de siguranta impotriva incendiilor trebuie
respectate atat in timpul instalarii cat si al folosirii si intretinerii sobei.
Aceasta trebuie montata de catre un personal calificat. Cititi cu
atentie instructiunile inaintea instalarii. Nu suntem responsabili de nici
o problema survenita in urma montarii gresite a sobei. Aceste
instructiuni TREBUIE pastrate pentru informatii sau lamuriri
ulterioare.
TOATE REGULILE LOCALE, INCLUSIV CELE REFERITOARE LA
STANDARDELE EUROPENE SI NATIONALE TREBUIE
RESPECTATE LA INSTALARE.

Burlanele si hornul
Burlanele si hornul trebuie sa fie in conformitate cu regulile de
constructie in vigoare din Romania. Un minim de 150 mm diametrul
burlanului se cer pentru dispozitive de incalzire independente si
pentru cosurile captusite, folosite pentru ardere de combustibil sau
orice altceva in afara de combustibilii care nu scot fum.
Reglarea fumului
Cand soba este in perioada de incalzire treptata, aceasta poate fi
afectata de tiraj invers provocat de dealurile din apropiere, cladiri
foarte inalte din vecinatate sau de copaci. Acest tiraj poate produce
gaze care nu sunt retrase complet. Pentru a preveni acest lucru,
deschideti gurile de aerisire din partea de jos a sobei, pentru a
permite sa intre mai mult aer in soba. Acest lucru ajuta combustibilul
sa arda mai repede si creste capacitatea de absorbtie a cosului. Nu
lasati cenusa pe gratarul pentru carbune pentru ca acest lucru va
duce la arderea prematura a gratarului.
Conectarea la horn

Soba este pregatita pentru instalare si va avea nevoie sa fie
conectata la un horn cu burlan, deja existent. Cand folositi iesirea din
spate, bulanul trebuie sa fie cat mai scurt posibil. Lungimea admisa
pentru iesirea pe orizontala prin spate este de maxim 150 mm. Daca
este necesara o iesire pe deasupra, se recomanda o lungime de
minim 500 mm a burlanului. Este esential ca toate conexiunile sa fie
facute in asa fel incat totut sa poata fi curatat. De aceea, pentru
curatarea burlanului este recomandata o usa de acces atat pentru
sobele care nu au horn cat si pentru cele cu horn. Unele hornuri
dispun de usa de vizitare pentru curatare interioara. Daca acestea nu
exista, trebuie facute pentru curatarea burlanului si a hornului.

Dozarea cu aer
Cand instalati soba trebuie stiute anumite reguli. Este esential pentru
soba sa aiba suficient aer pentru combustie si ventilatie. O fanta de
aerisire intr-un perete exterior este necesar in camera.

Protectia podelei
Soba trebuie montata pe o suprafata care suporta greutate mare.
Daca nu este indeplinita aceasta conditie din cauza constructiei,
trebuie sa luati masuri.
Este recomandat ca acest dispozitiv sa fie montat intr-un camin solid,
realizat din material specific, in conformitate cu regulile de
constructie. Soba nu are voie sa fie asezata fara ca picioarele sa-i fie
montate.
Sfaturi de siguranta
ATENTIE!!! Cand soba este in functiune nu o atingeti cu mainile
goale deoarece este fierbinte. Trebuie folosite manusi pentru
protectie. Soba este facuta sa tina caldura pentru o perioada cat mai
lunga de timp, de aceea copiii si persoanele cu handicap trebuie
supravegheate cu grija pana ce soba se raceste de tot.
Combustibili recomandati

Aceste sobe au fost testate cu busteni de lemn uscat si carbune.
Este recomandat sa nu se foloseasca busteni mai lungi de 300 mm
cu un diametru de 100 mm.
Se recomanda spre ardere numai lemn uscat foarte bine. Lemnul
trebuie taiat in bucati bune pentru ardere si stivuit pentru pastrare –
bine aerisit dar acoperit pentru minim un an pentru lemn moale si
pentru doi ani lemnul mai tare. Lemnul de calitate buna va arde mult
mai mult peste noapte in conditii normale.
Arderea lemnului de proasta calitate va duce la producerea de
mazga(depuneri) in soba si cos, cea ce va scadea capacitatea de
incalzire a sobei.
Arderea gunoaielor si de materiale sintetice in soba este strict
interzisa.
Arderea unor asemenea materiale poate cauza stricaciuni sobei si de
asemenea poate crea mirosuri neplacute si fum toxic.

Asamblarea
1. Dupa scoaterea sobei din pachet, deschideti usa si scoateti
toate componentele din interior.
2. Lasati sobe pe spate pe palet
3. Montati picioarele cu piulitele si suruburile din pachet. Trebuie
avuta mare grija la fixarea sobei, doua picoare au suruburi de
reglaj.
4. Luati soba de pe palet si fixati-o la locul ei pentru instalare. Nu
ridicati soba de marginile de deasupra pentru ca s-ar putea sa
o scapati - ridicati soba de dedesubt.

Avertisment – Cand asamblati soba fiti foarte atenti sa nu va
accidentati. Sunt interzise modificarile neautorizate aduse la
aceasta soba.
Fixarea suberului
Sobele noastre au diferite instrumente de control al aerului si al
caldurii implicit. Distre cele mai importante si comune este suberul.

Recomandam fixarea unui suber potrivit pentru burlanul
dumneavoastra.
Acesta are rolul unui stabilizator aditional pentru reglarea sau
incetinirea nivelului de ardere, cand se arde lemn. Impreuna cu
acesta este foarte indicat si un termometru pentru soba, care pot
fi comandate separat, pentru a evita eventuale accidente. (detalii
si preturi pe www.soberustice.ro rubrica - Accesorii).
Mentionam faptul ca nu toate sobele au in dotarea standard
suberul, acesta trebuie comandat separat ca si optiune extra.
Cand ardeti combustibil solid, regulatoarele sobei trebuie sa fie
suficiente pentru mentinerea arderii constante, cu exceptia
cazurilor cand sunt vanturi puternice. Un termometru pentru soba
va poate indica daca termeratura e prea ridicata.
Suberul trebuie fixat in teava emailata (detalii si preturi pe
www.soberustice.ro rubrica Accesorii); daca burlanul are usa de
vizitare, suberul trebuie fixat dedesubtul acesteia. Daca burlanul
nu are gauri pentru fixarea suberului, atunci acestea trebuiesc
facute cu grija. O gaura cu diametrul de 6mm este necesara
pentru ca suberul sa se poata fixa bine.
Montarea suberului: scoateti tija suberului pentru a se putea
introduce partea rotunda a acestuia in burlan, dupa ce au fost
facute gaurile pentru fixare. Puneti tija suberului la loc, trecand
prin burlan; verificati daca ati instalat suberul bine in felul urmator:
atunci cand manerul e pe orizontala, suberul trebuie de asemenea
pe orizontala (adica inchis) iar cand manerul e pe verticala
suberul trebuie sa fie tot pe verticala (adica deschis).

Arderea lemnului
Orice lemn poate produce caldura, dar un lemn de calitate, uscat
cum trebuie, poate da rezultate satisfacatoare. Lemnul ar trebui
taiat si depozitat intr-un loc aerisit dar acoperit pentru cel putin un
an, inainte de folosire.

Cu toate ca lemnul poate fi ars pe gratar ocazional, va sfatuim sa
scoateti gratarul si sa refixati bara de blocare a combustibilului (
exceptie fac modelele Fogo Delux, Windsor si Modeno).
Cand ardeti lemn, asezati un strat de nisip de aproximativ 25 mm
grosime. Aceasta va izola baza sobei. Excesul de cenusa va
trebui indepartat deoarece ia din spatiul de ardere.
Cand se foloseste ca si combustibil carbunele, folositi gratarul
din interiorul sobei. Atentie! Exista anumite sobe la caregratarul nu
este detasabil. In acest caz, acestea vor fi folosite caatare, adica
arderea se va face pe gratar indiferent de combustibilul folosit.
Cand soba arde bine, folositi regulatoarele de sus si suberul
pentru reglare. Regulatoarele de jos trebuie folosite doar ca ajutor
in caz de nevoie sau pentru a ilumina si nu trebuie lasate deschise
niciodata.
Arderea lemnului de calitate proasta ( gen lemn reciclat) trebuie sa
se faca cu mare precautie si neaparat folositi termometrul si
suberul. Lemnul reciclat are tendinta sa arda repede si sa produca
supraincalzire fara o atentie sporita.
Este interzisa arderea lemnului lacuit, vopsit sau dat cu orice fel de
substante ce ar putea fi toxice. Acestea ar putea sa va strice soba
si sa produca fum toxic.

Avertisment
Dupa ce e incalzita bine, soba e foarte fierbinte, iar pentru a umbla
la ea va sfatuim sa folositi manusi potrivite pentru astfel de
temperaturi.
Daca nu folositi manusi cand doriti sa scopateti cenusa sau sa
ajustati aerul, va puteti rani foarte grav.
Folositi intotdeauna o gard protector in jurul sobei daca in
incapere sunt copii sau in locuri publice detalii pe
www.soberustice.ro - Accesorii).

Chibriturile trebuie tinute in locuri sigure. Pungile de plastic trebuie
depozitate in locuri sigure cand ati terminat de despachetat soba.
Niciodata nu incercati sa folositi benzina sau motorina pentru
a aprinde focul in soba sau nu incercati sa stingeti focul cu
apa sau cu gheata. Aceste actiuni va vor strica soba.
Respectati distanta minima ceruta de regulile de constructie fata
de materiale combustibile sau necombustibile. Acest lucru pe
langa ca este cerut de lege, afecteaza si performantele sobei.
Cea mai buna performanta a sobei dumneavoastra este data la o
capacitate de 75% din capacitatea ei maxima. Cand soba a fost
incalzita sufficient, trebuie oprita alimentarea cu combustibil pentru
a se evita supraincalzirea. Vintul puternic sau nefunctionarea buna
a cosului pot de asemenea sa duca la supraincalzire.
La sobele care au regulatoare pentru incalzire si sus si jos, cele de
jos trebuie inchise neaparat odata ce focul s-a aprins. Cele de sus
trebuie folosite ca si regulatoare pentru caldura.
Nu ardeti niciodata mai multe tipuri de combustibil deodata,
de exemplu carbune, cu turba si cu combustibil fara fum, deoarece
acest lucru poate duce la supraincalzirea sobei din cauza
combustiei duble. Asteptati pana ce un tip de combustibil a fost
ars complet si abia apoi schimbati combustibilul.
Rodajul unei sobe noi
Primele cateva focuri pe care le veti aprinde in noua soba vor fi
cele mai importante pe care le veti avea in viata dumneavoastra si
a sobei dumneavoastra.
Sobele din fonta trebuie rodate corespunzator. Acestea sunt
cunoscute ca fiind cele mai bune in retinerea caldurii pentru o
perioada cat mai indelungata dar trebuie rodate corect pentru a
evita ca fonta sa se crape din cauza unor greseli de folosire.
Procesul de incalzire si de racire a acestor sobe este foarte
important. Executat corect, acest proces intareste soba si ii
prelungeste perioada de viata. Racirea trebuie lasata sa se faca
de la sine, fara a o influenta.

Nu turnati apa sau gheata in soba niciodata!!!
La prima incalzire a sobei lasati toate componentele inauntru.
Mentionam ca sunt sobe care au gratar ce poate fi scos in
vederea arderii pe baza de lemn. Totusi la prima ardere este bine
ca gratarul sa ramana inauntru, la locul lui.
Primul foc trebuie sa fie destul de mic si sa nu ajunga la peretii
sobei.
Regulatoarele de caldura pot fi deschise la aprinderea initiala.
Asigurati-va ca toate regulatoarele sunt inchise imediat dupa ce
focul s-a aprins definitiv, pentru a evita ca focul sa fie prea violent
sau sa supraincalzeasca soba. Daca ati fixat suberul, acesta ar
trebui deschis in acest moment.
Primul foc in soba trebuie sa fie doar o vapaie. Cand corpul
sobei se incalzeste si incepe sa friga daca il atingeti, abia atunci
dati drumul la focul propriu zis. Primul foc trebuie tinut pentru doar
15 minute, apoi lasati-l sa se stinga si soba sa se raceasca de tot
inainte sa aprindeti din nou focul.
Al doilea foc trebuie sa fie de doua ori mai puternic si tinut o
jumate de ora. Procedati la fel ca si prima data. La a treia ardere
procedati ca si a doua oara, dublati capacitatea focului si timpul de
mentinere al lui.
La al patrulea foc mariti capacitatea focului cu 50 pana la 100%.
Timpul de ardere poate fi de 2 ore. Regulatoarele de caldura le
folositi la fel, doar de data asta pe cele de sus le lasati deschise
50%. Dupa aproximativ o ora, cand soba incepe sa incalzeasca
bine, deschideti suberul la aproximativ 50%. Pastrati focul inca o
ora, acum vopseaua ar trebui sa se intareasca si sa nu mai puste.
Vopseaua de pe soba trebuie sa se usuce foarte bine si sa se
muleze pe suprafata sobei. In timpul primelor focuri facute in soba
s-ar putea sa fumege putin din cauza vopselei care se usuca.
Dupa ce corpul sobei este incalzit potrivit, de obicei dureaza cam o
ora ca vopseaua sa se usuce, la o temperatura potrivita. Este bine
sa aerisiti camera bine in tot acest timp si daca e posibil nu stati in
incapere.

Mirosul care va aparea cand faceti primele focuri este din cauza
vopselei, acesta va disparea treptat.
Timp de 20 de zile aprindeti focul in soba gradual, inainte de a o
folosi la capacitatea ei normala. Intotdeauna folositi suberul si
regulatoarele de sus pentru a regla caldura.
Folosirea termometrului pentru masurarea gradului de caldura
este foarte recomandata.
Aprinderea focului
Inainte de a aprinde primul foc in soba, cosul dumneavoastra
trebuie sa fie curatat. Soba si toate elementele adiacente trebuie
sa fie montate de un expert in domeniu si testate pentru fum
pentru a va asigura ca toate tevile si soba sunt fixate
corespunzator.
O aerisire printr-un perete exterior trebui sa existe neaparat pentru
toate sobele cu o capacitate mai mare de 5 kw. Acest lucru lasa
aerul curat sa intre in incapere si impiedica producerea de
intoxicatii cu monoxid de carbon, in cazul in care se produce un
accident.

Periculos – niciodata nu folositi benzina sau motorina sa
aprindeti focul in soba.
Daca folositi bricheti speciali pentru aprindere uitati-va la
instructiunile de folosire inainte de a le folosi.
De obicei pentru aprinderea focului se foloseste ziar sau
aprinzatoare din comert.
Verificati ca suberul sa fie deschis de tot.
Verificati ca soba sa fie curata in interior, fara moloz sau orice
altceva ce ar putea sa blocheze iesirile.
Deschideti de tot regulatoarele de caldura, si pe cele de sus si pe
cele de jos.

Sugestii : asezati cateva aschii pentru a forma o gramada aerisita,
iar in mijloc puneti o bucata de hartie. Asezati cativa butuci de
lemn mici si uscati in jur sau carbune, aprindeti focul si inchideti
usa sobei.
Mentenanta
Acum ca focul este aprins, puteti sa mai puneti combustibil. In
afara de arderea initiala, sa nu combinati combustibilii ci folositi un
singur tip de combustibil – lemn sau carbune. Lemnul arde de la
varf in jos, iar carbunele de jos in sus. Arderea simultana a
lemnului si a carbunelui inseamna aprinderea focului atat jos cat si
sus, ceea ce duce la dubla combustie si supraincalzire. In afara
tirajului fortat, aceasta este cea de-a doua cea mai intalnita cauza
a supraincalzirii sobelor.
Odata aprins focul, inchideti gurile de ventilatie inferioare. Daca
tirajul este slab, este recomandabil sa deschideti PUTIN gurile de
ventilatie de jos. Folositi sistemul de circulare a aerului generat de
gurile de ventilatie superioare si suberul, pentru a controla
temperatura din interiorul sobei.
Acolo unde exista suber, dupa ce soba a atins temperatura optima
de functionare, acesta trebuie pozitionat in pozitie inchisa in
procent de 50-70%. Gurile de ventilatie de jos trebuie inchise, iar
cele de sus trebuie lasate partial sau complet deschise(ajuta la
curtirea sticlei).
La unele modele (Mini Fogo sau Modeno), controlul caldurii si
aerul necesar arderii se face prin gura de ventilatie din spate.
Aceasta trebuie deschisa complet atunci cand este aprinsa soba.
Odata ce este atinsa o rata de ardere optima de 75%, ea trebuie
inchisa partial.
Monitorizarea sobei cu ajutorul unui termometru (plasat la aprox.
25 de cm deasupra sobei, pe horn) va ajuta sa va folositi instalatia
la randament maxim. Daca o soba functioneaza pentru perioade
lungi de timp la rate de ardere mici – sau daca lemnul/carbunele
este umed, se vor forma depuneri in soba, pe horn si in cos, sticla
se va innegri si se va crea un exces de fum. Arderile la temperaturi

prea mari pot slabi structura sobei, cauzand crapaturi si ducand la
consum prea mare de combustibil.
Arderile peste noapte sau arderile mocnite pe perioada mai lunga
nu ar trebui sa depaseasca 12 ore. Arderile mai mici trebuie
urmate de arderi la temperaturi ridicate care sa nu depaseasca
70% din potentialul complet al sobei, timp de 2-3 ore, pentru ca
depunerile formate in timpul arderii lente sa fie eliminate(arse).
Arderile indelungate la temperaturi mai mici vor duce la innegrirea
sticlei. Negreala poate disparea daca soba este adusa la un nivel
de functionare mai ridicat, prin ardere. O substanta de curatire a
sticlei pentru soba poate fi folosita la nevoie. Ca si alternativa,
pueti inmuia o bucata de material umed in rumegus, pentru a freca
usor sticla, fara a o zgaria.
Gura de intrare a hornului in soba trebuie verificata cel putin
saptamanal, pentru a fi sigur ca nu este gatuita calea de circulatie
a aerului(moloz, depuneri etc.).
Cosul dvs. va trebuie curatat o data pe an cel putin daca folositi
combustibil bituminos, si de doua ori sau mai mult pe an, daca
folositi lemn. Daca depistati depuneri lipicioase in soba, pe horn
sau in cos, acesta indica prezenta condensului sau a umezelii in
horn din cauza condensului. De obicei, condensul apare din cauza
unei izolari necorespunzatoare, combustibil umed, folosiri ale
sobei la temperaturi mici pentru perioade lungi de timp, fara
reprize de folosiri intensive pentru arderea depunerilor.
Atentie – daca observati depuneri, contactati imediat un cosar
pentru inspectie si sfat. Depunerile pot lua foc si pot duce la
incendii.
Combustibilul potrivit
Pentru folosiri regulate, sugeram carbune la dimensiuni obisnuite,
antracit sau butuci bine uscati nu mai grosi de 150 mm in
diametru.

Cu cat dimensiunile combustibilului utilizat sunt mai mari, cu atat
mai mici vor fi ratele de ardere si emisiile de caldura.
Arderea peletilor de lemn sau a ramasitelor din lemn trebuie
supravegheata FOARTE atent, cu ajutorul unui termometru. Acesti
combustibili ard foarte repede si la intensitate mare, astfel ca in
lipsa unui ochi atent pot duce la suprainzcalzire si la deteriorarea
sobei.
Consumabile
Componente de genul sforii de etansare, geam de soba, gratar de
carbune, gat de soba si placa interioara de fonta pot fi comandate
pe site-ul www.soberustice.ro - Accesorii.
Alte componente ale sobei, cum ar fi fundul, lateralele sau
capacul, nu pot fi inlocuite fara o dezasamblare si o reasamblare a
sobei. Aceasta operatie trebuie facuta de un specialist, pentru ca
sigiliile de gaz din interior trebuie distruse si refacute apoi, iar in
final intregul ansamblu trebuie testat din nou pentru a nu avea
scapari de niciun fel.
Daca inlocuiti gratarul din interior sau panelurile de ardere trebuie
sa “re-rodati” soba. Aceasta procedura va cali si solidifica metalul,
ducand la o durata de viata mai lunga a sobei.

