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1. DESCRIEREA GENERALĂ A APARATULUI 
 
Soba cu ceaun de 15 litri este un aparat destinat incalzirii apei si preparării hranei în aer 
liber, utilizat în locurile unde nu se dispune de o sursă de gaze combustibile sau energie 
electrică. 
Soba este confectionata din tabla de otel si este protejata cu email. 
Aparatul „Soba cu ceaun” este prevăzut să funcţioneze  cu lemne care se aseaza in focarul 
sobei. 
Soba cu ceaun de 15 l se compune dintr-o soba de forma  cilindrica si un ceaun de 15 l 
prevazut cu un maner din sarma. 
Cele doua subansamble au suprafetele protejate prin emailare. 
Soba este prevazuta cu o usa de alimentare cu combustibil.La partea inferioara a sobei se 
afla sertarul ( cutia ) de cenusa care asigura colectarea cenusii rezultata in urma arderii. 
Pe stutul de evacuare a gazelor de ardere se monteaza un cot si un burlan cu lungimea de 
1000 mm . La partea superioara a burlanului este montat un capac ( paravant ).Soba se 
sprijina pe picioare vopsite cu vopsea termorezistenta. Principalele parti componente ale 
ansamblului soba-ceaun sunt redate in fig.1 . 
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Fig1 
 

                                       1. Corp soba                            
                                                          2.  Ceaun 15 litri                      
                                                          3.  Usa                                  
                                       4. Cutie cenusa                    
                                                      5.  Picioare soba                        
                                                      6. Burlan Ø90x1000 
                                                          7.  Paravant 
 
 

2.CARACTERISTICI TEHNICE 
 
 
Dimensiuni de gabarit: 

- Înălţimea totala :  1680±5 mm 
- Inaltimea pana la partea inferioara a sobei : 300±5 mm 
- Lăţimea totala : 600±5 mm 
- Adancime    400±5 mm 
- Diametru stut gaze ardere : Ø90 
- Pozitie stut : spate 

Combustibil utilizat :  lemn 
 

3. INSTALARE 
 

Soba cu ceaun este un aparat destinat pregatirii hranei in aer liber si incalzirii apei. Se va 
alege locul de amplasare a sobei astfel incat acesta sa stea aproximativ in pozitie 
orizontala. Soba trebuie astfel instalata incat dupa montarea cosului , a burlanului precum 
si a ceaunului , aceasta sa nu se poata rasturna sau componente ale acesteia sa nu poata 
cadea jos.  
Ansamblul soba-ceaun se livreaza complet montat cu exceptia burlanului care se monteaza 
dupa instalare. 
Aparatul se instaleaza in locuri in care este asigurata o distanta de minimum 400cm fata de 
orice material combustibil. 
Inaintea punerii in functiune se va verifica existenta cutiei cenusar si corecta ei 
pozitionare. 
 
 
 
 

4. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Utilizarea necorespunzatoare sau neatenta poate provoca accidentarea utilizatorului sau 
deterioraea aparatului. 
 Aprinderea focului 
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 Atentie! Nu folositi spirt sau benzina pentru aprinderea sau reaprinderea 
focului. 
  

Pentru aprinderea focului se aseaza pe fundul sobei o cantitate de 0,1 kg talas sau 
hartie peste care se adauga 0,5 kg de surcele peste care se aseaza cca. 1,0 kg de lemn 
cu sectiunea de 4x6 cm sau 5x5 cm si cu lung max. de 35cm. Dupa aprinderea 
surcelelor se inchide usa. 
Lăsaţi să treacă 25-30 de minute după aprindere, pentru ca focul să ardă bine, 
înainte de gătit. 
 
 
Utilizare 
Aparatul functioneaza in regim intermitent iar alimentarea cu combustibil se face 
manual. 
Inchiderea si deschiderea usii de alimentare cu combustibil se face cu o manusa 
pentru obiecte fierbinti. 
Se vor utiliza doar combustibili uscati ( butuci de lemn , brichete de lemn ) cu o 
umiditate de maxim 20%.Puterea calorica a lemnului depinde foarte mult de 
umiditatea lui . Cu cat lemnul este mai umed cu atat puterea sa calorica este mai 
mica. 
La oprirea functionarii sobei , dupa ce aparatul s-a racit , acesta se va curata de 
cenusa , iar sertarul de cenusa se va goli. 
In locul ceaunului pe soba se poate aseza o plita din fonta sau din tabla groasa care 
permit gatitul asemanator cu cel de pe plita unei sobe de gatit . Pe aceasta plita pot fi 
coapte inclusive vinetele. 
Utilizarea acestei sobe este permisa numai cu usa inchisa. 
Nu mişcaţi soba când e fierbinte; dacă o mutaţi folosiţi mănuşi.  
Atentie! Acest aparat nu se va utiliza in incaperi inchise 
 
 

   
5.  REGULI DE PROTECŢIE 

 
Aceasta soba este proiectata numai pentru folosirea în aer liber. Dacă se utilizează 
în interior, fumul toxic se va acumula şi va cauza serioase probleme de sănătate. 
Nu adăugaţi fluid de aprindere pentru aprinderea lemnului peste butucii incinşi.  
Nu lăsaţi nesupravegheaţi copiii şi animalele, lângă o soba fierbinte. 
Nu folosiţi acesta soba la mai puţin de 4 metri de orice eventual material 
combustibil. 
Nu purtaţi îmbrăcăminte din materiale sintetice sau cu mâneci largi, în timpul 
aprinderii şi folosirii sobei 
Nu folosiţi soba când este vânt puternic. 
Nu atingeţi niciodată soba sau ceaunul , ca să vă daţi seama dacă sunt fierbinţi. 
Se interzice utilizarea sobei ca incinerator.Nu se vor utiliza combustibili 
nerecomandati , inclusiv combustibili lichizi. 
Este obligatorie respectarea distantelor de securitate fata de materialele combustibile 
pentru eliminarea riscului de incendiu. 
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Deseurile , precum lemne vopsite , hartii , carton , materiale plastice , tapet , alte 
materiale asemanatoare , precum si lemne insuficient uscate , sunt cu desavarsire 
interzise a se utiliza , pentru protectia mediului inconjurator. 
Suprafetele pe care se aseaza soba trebuie sa fie din materiale necombustibile si 
trebuie sa poata prelua greutatea ansamblului soba - ceaun precum si greutatea apei 
sau a alimentelor din ceaun. 
Nu se recomanda utilizarea sobei fara ceaunul  montat pe ea. In locul ceaunului 
poate fi montata o plita. 
 

6.  ÎNTREŢINEREA SOBEI 
 

Curăţaţi-o periodic. Pentru curăţire procedaţi astfel: 
- Asiguraţi-vă că este rece şi cărbunii sunt total stinşi; 
- Îndepărtaţi cenuşa; 
- Spălaţi cu soluţie de apă şi detergent. Clătiţi bine cu apă curată. Ştergeţi până la 

uscare completă; 
- Nu este necesară curăţirea după fiecare folosire;  
- Nu folosiţi obiecte ascuţite sau materiale abrazive de curăţire, pentru ceaun, 

deoarece se poate strica finisajul. 
 

7.   LISTA PIESELOR DE SCHIMB 
 
            - Ceaun  
            - Burlan Ø90x1000 
   - Cot Ø90     
     Aceste piese pot fi cumparate de la magazinul de unde ati achizitionat ansamblul soba-
ceaun.                  
                     

8. SERVICE 
Sevice-ul este asigurat de catre o echipa specializata a SC VES SA Sighisoara 

 
                                
 
 
 

VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ALES PRODUSUL NOSTRU 
ŞI VĂ DORIM POFTĂ BUNĂ ! 

 
 


