
 
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE  

SOBE DIN TERACOTA 
PREMONTATE 

 

 
 

 
Va multumim pentru achizitionarea acestui produs, fabricat conform celor mai inalte 

standarde de siguranta si de functionare. 
 
ATENTIE! La receptia produsului va rugam sa va asigurati ca: 
PRODUSUL ESTE IN PERFECTA STARE DE FUNCTIONARE SI NU PREZINTA 

PARTI LIPSA SAU DEFECTIUNI. In cazul in care utilizatorul primeste soba acasa, 
receptia se va face dupa descarcarea din mijlocul de transport. 
 

1. INSTALARE 

               Soba se aseaza in zona de utilizare intr-o pozitie orizontala sigura si rigida si se 
racordeaza direct sau prin intermediul unui recuperator de caldura la cosuri cu burlane 
obisnuite cu diametrul interior de 120 mm.La instalarea sobei se va asigura neconditionat 
etanseitatea burlanelor pentru evitarea reducerii tirajului si a posibilitatii ca gazele arse 
sa ajunga in incapere.La racordarea sobei la cos se vor respecta urmatoarele: 

- racordarea se face numai la cos de zidarie cu burlan corespunzator stutului de 
racordare; 

- inaltimea cosului de zidarie va fi minim de 5 m; 
- lungimea burlanelor de legatura va fi de 1.5-2 m; 
- burlanele montate orizontal vor avea o inclinatie de cel putin 10-15 grade, in sus 

spre cos; 
- nu se vor utiliza mai mult de 2 coturi pentru racordarea sobei la cos;NU SE VA 

MONTA COTUL DIRECT DIN SOBA 

- se va avea grija ca orice obiect din jurul sobei sa fie asezat la cel putin 50 cm de la 
latura dinspre focar a sobei si la cel putin 30 cm de celelalte laturi. 

- Incaperea unde este amplasata soba trebuie sa aiba o buna ventilatie (atentie 
la geamuri si usi termopan) 

- PENTRU A EVITA CADEREA JARULUI DIN SOBA IN MOMENTUL ALIMENTARII 
CU LEMNE, LA BAZA SOBEI IN DREPTUL USII FOCARULUI SE VA AMPLASA 
O BUCATA DE TABLA SAU ALT MATERIAL IGNIFUG. 

 
2. MODUL DE UTILIZARE 
Folositi exclusiv combustibil solid pentru alimentarea sobei: lemne uscate, fără 
adezivi şi vopsele, sau brichete de lemn fără adezivi de legătură. 

La prima punere in functiune a sobei, se va face un foc usor pentru uscarea corecta a 
captuselii de samota si evitarea deteriorarii acesteia. Se procedeaza astfel: 
- se deschide usa focarului; 
- se aseaza pe gratarul sobei cca. 0.2 kg aschii de lemn iar deasupra cca. 0.5 kg 

lemne; 
- se deschide clapeta de pornire, asezata langa cuptor in partea opusa focarului, 

tragand de buton, pentru asigurarea unui tiraj direct. Regulatorul de aer se aduce la 
pozitia complet deschisa; 

- se aprinde focul, utilizand chibrituri sau pastile de aprins focul, dupa care se inchid 
toate usile sobei; ESTE INTERZISA APRINDEREA FOCULUI CU ALTE 
MATERIALE (BENZINA de exemplu) - PERICOL DE ACCIDENTE! 

- dupa aprinderea focului se inchide clapeta de pornire, gazele calde circuland in jurul 
cuptorului. 

De acum soba poate fi alimentata dupa modul dorit de utilizare.  
NU UMPLETI FOCARUL CU LEMNE LA CAPACITATE MAXIMA, CI ALIMENTATI-L 
CONSTANT. In caz contrar va aparea funingine mult mai rapid, fumul nu se va mai 
evacua eficient si prin supraincalzire caramizile pot crapa iar chitul de rosturi dintre 
cahle va cadea, ceea ce va duce la pierderea garantiei. 

Soba fiind dotata cu gratar, inainte de fiecare utilizare cenusa trebuie eliminata. La gatit se 
utilizeaza plita sobei prevazuta cu 1, 2 sau 3 ochiuri de gatit, in functie de model. Pentru fiert, 
vasele pot fi asezate pe ochiuri acoperite cu capace sau descoperite in functie de intensitatea 
focului si de rapiditatea dorita a fierberii. Timpul de fierbere sau incalzire este in functie de 
materialul si grosimea peretilor vasului. El poate fi redus prin acoperirea vaselor. Pentru copt 
si fript se utilizeaza cuptorul sobei. El este prevazut cu doua ghidaje laterale asigurand 
posibilitatea introducerii tavii cu preparate la diferite nivele ale cuptorului in functie de 
necesitati. Pentru copt preparatele se introduc in cuptorul preincalzit. Depozitarea lemnelor 
se face in locuri ferite de ploaie, vant, soare, zapada, inghet, caldura excesiva (in magazii 
inchise sau pivnite) unde actiunea agentilor atmosferici nu poate avea efecte negative asupra 
bunei conservari a lemnelor. Cantitatea maxima de lemne care se va depozita langa soba nu 
trebuie sa depaseasca consumul pentru o zi. 

 
3. INTRETINERE 

Cutia cenusarului se goleste o data pe zi, gratarul sobei urmand a fi curatat inainte de 
fiecare golire. Burlanele si canalele pentru circulatia gazelor se curata periodic de catre o 
persoana autorizata, cu aceasta ocazie efectuandu-se controlul si reparatia captuselii de 
samota. Rama sobei se curata prin slefuire, plita sobei se curata cu praf de lustruit pentru 
sobe, iar partile emailate si cromate se vor spala cu o carpa umeda si dupa aceea se vor 
sterge cu o carpa uscata. Se va evita razuirea si zgarierea partilor ceramice si cromate, 
precum si curatirea lor cu obiecte sau substante care pot produce deteriorarea stratului 
protector.Dupa curatare, in caz de nevoie se va aplica cu pensula chit la rosturi. 

 
4. MASURI DE SIGURANTA SI PREVENIREA INCENDIILOR 

In cazul in care se racordeaza mai multe aparate de incalzit sau gatit la acelasi cos, 
acestea se vor racorda la o distanta de cel putin 0.5 m unul de altul.  

 
ATENTIE! 

 
Cat timp focul este aprins in soba este strict interzis: 

 Parasirea locuintei sau dormitul in incapere. 

 Inchiderea completa a regulatorului de aer. 
Nu lasati copii nesupravegheati langa soba in functiune 
Nu depozitati substante inflamabile in apropierea sobei 
Nu supraincalziti soba: pericol de explozie sau incendiu 
Nu aprindeti fortat lemnele: pericol de explozie a sobei 
Nu depuneţi material combustibil sau obiecte sensibile la căldură pe partea superioară. 
PERICOL DE INCENDIU! 
Curatati periodic cosul de fum 
Evitati atingerea suprafetelor exterioare ale sobei in timpul functionarii 



 

CERTIFICAT DE GARANŢIE 
 
PRODUSUL PE CARE ÎL DEŢINEŢI NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL SI  ESTE 
GARANTAT PENTRU O PERIOADĂ DE 24 LUNI DE LA DATA VANZARII CATRE PERSOANE 
FIZICE SI 12 LUNI DE LA DATA VANZARII CATRE PERSOANE JURIDICE, ÎN CONDIŢIILE 
PREZENTULUI CERTIFICAT. 
PREZENTUL CERTIFICAT CONSTITUIE ATESTAREA LEGALA A INDEPLINIRII DE CATRE 
PRODUSUL LIVRAT A CONDIŢIILOR DE CALITATE, ÎN CONFORMITATE CU H.G. 457/2003, 
LEGEA 449/2003,O.G. 21/95r,  O.G. 58/2000, 296/2004-CODUL CONSUMATORULUI, OG9/2016 
 
TIPUL PRODUSULUI: SOBA TERACOTA PREMONTATA 
 
FACTURA NR_______________________________________DATA__________________________ 
 
VÂNDUT PRIN MAGAZINUL __________________________________________________________ 
 
NUME CUMPĂRĂTOR_______________________________________________________________  
 
ADRESA / NR TELEFON ____________________________________________________________  
 
CONDITII IN CARE PRODUSUL ISI PIERDE GARANTIA:  
-NEPREZENTAREA LA MOMENTUL RECLAMATIEI A PRODUSULUI DEFECT, INSOTIT DE 
PREZENTUL CERTIFICAT SI DOCUMENTUL DE PROVENIENTA (FACTURA SAU BON FISCAL)  
-DEFECŢIUNI DATORATE NERESPECTARII CARACTERISTICILOR PRODUSULUI, 
INSTRUCTIUNILOR DE MONTAJ, REGULILOR DE UTILIZARE, MANIPULARE SI TRANSPORT, 
UZURII PROVOCATE DE SUPRASOLICITAREA PRODUSULUI,  UTILIZĂRE INCORECTA, 
DEMONTAREA SI MONTAREA DE CATRE PERSOANE NEAUTORIZATE, SCHIMBAREA 
DESTINATIEI PRODUSULUI  
-IN CAZUL SERVICIILOR SOLICITATE DE CATRE CLIENT, ATUNCI CAND SE EFECTUEAZA 
INTRETINEREA NORMALA SI REGULATA A PRODUSULUI: REGLAJE, CURATARE, INLOCUIRE 
CONSUMABILE, ETC. 
-NU FAC OBIECTUL GARANTIEI COMPONENTELE SAU ACCESORIILE UZATE CA URMARE A UNEI 
EXPLOATARI NORMALE.  
IN SITUATIA IN CARE CUMPARATORUL REFUZA RIDICAREA PRODUSULUI DIN SERVICE TIMP 
DE 3 LUNI , PRODUSUL SE CONSIDERA ABANDONAT.  
CONFIRM PRIN SEMNATURA MEA CA S-AU EFECTUAT PROBELE DE FUNCŢIONARE ALE 
APARATULUI, AM FOST INSTRUIT PRIVIND MODUL DE FOLOSIRE ŞI AM PRIMIT APARATUL ÎN 
PERFECTA STARE DE FUNCŢIONARE. ÎMPREUNĂ CU TOATE ACCESORIILE, ÎNSOŢIT DE 
INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE/ÎNTREŢINERE 
 
SEMNATURA CUMPARATORULUI   SEMNATURA SI STAMPILA VANZATORULUI 

 
 

DECLARATIE DE CONFORMITATE  

 
NOI, SOCIETATEA COMERCIALA HONEST  GENERAL  TRADING SRL  ,  PERSOANĂ  JURIDICĂ 
DE  NAŢIONALITATE  ROMÂNA ,  NUMAR  DE  ÎNMATRICULARE  ÎN REGISTRUL COMERŢULUI 
J40/25279/20.12.1994  CU SEDIUL  ÎN  BUCUREŞTI  , STR. AGRICULTORI ,  NR.121,  SECTOR 3, 
COD   UNIC   DE   INREGISTRARE  RO  6615609,  ASIGURĂM,  GARANTĂM  ŞI  DECLARĂM  PE 
PROPRIA  RĂSPUNDERE,  IN  CONFORMITATE  CU  DIRECTIVA 89/106/CEE , LEGEA 608/2001 
PRIVIND   EVALUAREA   CONFORMITATII   PRODUSELOR   SI    LEGEA  449/2003  CĂ  A  FOST 
ATESTATA  EVALUAREA  PRODUSULUI :  SOBA  TERACOTA  PREMONTATA  SI  CA  ACESTA  
POATE FI PUS IN OPERA CONFORM INSTRUCTIUNILOR DE UTILIZARE. 
 
 
STANDARD DE REFERINTA: SR EN 13240/A2:2005 – SOBE DE TERACOTA CU COMBUSTIBIL  
SOLID 

 
 
 
                                                                                         SR EN 13240/A2:2005 
SR 
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Bon 
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Data 

ridicarii 

        

        

        

 

Nerespectarea instructiunilor de mai sus exonereaza fabrica producatoare de orice raspundere 
in caz de accidente. Conformati-va prezentelor instructiuni pentru a asigura o functionare 
ireprosabila, indelungata si economica a sobei. 


