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Echipată cu un regulator de presiune de 
tip 694 pentru instalarea protejată de in-
temperiiîn afara spațiilor interioare

HGO 4200/2 BF PRO

SOBĂ CU GAZ BLUE FLAME 4200 WATT  
Manual de utilizare original 
Acest produs nu este adecvat ca și sursă principală de încălzire.
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Clarificarea simbolurilor

Atenție! Pericol!
Prevederile privind siguranța 
marcate cu acest simbol trebuie 
respectate obligatoriu. Neres-
pectarea poate cauza afecțiuni 
de sănătate grave și pe termen 
lung, precum și daune materiale 
importante.

Informații importante!
Aici găsiți informații și sfaturi 
explicative, care vă ajută la utili-
zarea optimă a aparatului.

Citiți instrucțiunile de utilizare!

Nu acoperiți!

Nu eliminați produsul în cadrul 
deșeurilor menajere, ci numai 
prin intermediul centrelor 
comunale de reciclare.

20

PAP

Marcarea pentru separarea 
deșeurilor!

Eliminarea ecologică a ambala-
jului ca și deșeu!

Protejați de umezeală!

Orientarea ambalajului în sus

Atenție, fragil!

Stimată clientă,  
stimate client,

ne bucurăm că v-ați decis pentru un pro-
dus de calitate al firmei ROWI și vă mul-
țumim pentru încrederea pe care o aveți 
în noi și în produsele noastre. Pe urmă-
toarele pagini veți găsi indicații impor-
tante, care vă permit o utilizare optimă și 
sigură a sobei dumneavoastră cu gaz. De 
aceea, citiți cu atenție aceste instrucțiuni 
de utilizare, înainte de a pune în funcțiu-
ne radiatorul pentru prima dată. Pentru 
o consultare ulterioară, păstrați la înde-
mână aceste instrucțiuni de utilizare la 
fiecare folosire a produsului. Păstrați cu 
grijă toate documentele livrate împreună 
cu produsul.

Vă dorim să vă bucurați mult timp de 
noua dvs. sobă pe gaz

ROWI Schweißgeräte und Elektrowerk-
zeuge Vertrieb GmbH

Vă rugăm să aveți în vedere 
următoarele indicații de secu-
ritate:

  Instalare numai în medii 
protejate de intemperii, 
în afara spațiilor de locu-
it!

 Utilizați numai în cazul 
unei ventilații suficiente!

  Citiți manualul de utilizare 
înainte de prima punere în 
funcțiune. Aparatul trebu-
ie să fie instalat în confor-

Aceste instrucțiuni de utilizare au fost elaborate cu cea mai mare 
grijă. Cu toate acestea ne rezervăm dreptul de a le optimiza și 
de a le adapta oricând din punct de vedere tehnic. Figurile pot 
diferi de original.
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mitate cu reglementările 
aplicabile.

1. Siguranța
Citiți toate indicațiile de 
securitate și instrucțiu-

nile. Nerespectarea indicațiilor 
de securitate și a instrucțiuni-
lor poate cauza vătămări grave 
și / sau daune materiale.

1.1  Indicații generale pri-
vind siguranța

Respectați indicațiile gene-
rale privind siguranța și pre-
venirea accidentelor. În plus 
față de indicațiile din aceste 
instrucțiuni de utilizare, tre-
buie avute în vedere preve-
derile generale ale legislației 
în vigoare privind siguranța și 
prevenirea accidentelor.

Înmânați instrucțiuni-
le de utilizare terțelor 

persoane. Aveți grijă ca per-
soana terță căreia i-ați înmâ-
nat acest produs, să-l utilizeze 
numai după primirea instruc-
țiunilor necesare.

Ţineți copiii la distanță și asi-
gurați produsul contra utili-
zării străine. Nu lăsați nicio-

dată nesupravegheat aparatul 
pregătit de funcționare sau în 
funcțiune. Nu lăsați în niciun 
caz copii în apropierea aces-
tuia. Este interzisă utilizarea 
acestui aparat de către copii. 
Asigurați aparatul împotriva 
utilizării străine. Acest aparat 
poate fi utilizat de persoane 
(inclusiv copii) cu capacități 
fizice, senzoriale sau psihice 
reduse sau care nu dețin ex-
periența și/sau cunoștințele 
necesare, numai dacă acestea 
sunt supravegheate de o per-
soană responsabilă de sigu-
ranța acestora sau au primit 
de la aceasta instrucțiuni pen-
tru utilizarea aparatului.

Nu operați aparatul niciodată 
dacă nu este supravegheat. 
Nu lăsați niciodată nesupra-
vegheat aparatul pregătit de 
funcționare sau în funcțiune.

Fiți întotdeauna atent la ceea 
ce faceți. Nu executați lucrări 
la acest produs dacă sunteți 
neatent, respectiv vă aflați 
sub influența drogurilor, al-
coolului sau medicamentelor. 
Un moment de neatenție la 
utilizarea acestui aparat poa-
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te cauza cele mai grave acci-
dente și răniri.

Asigurați stabilitatea apara-
tului. La instalarea aparatului, 
asigurați o suprafață fixă și si-
gură.

Se va evita contactul cu părți-
le fierbinți. Nu atingeți părțile 
fierbinți ale aparatului. Țineți 
cont de faptul că diferite com-
ponente pot reține căldura și, 
chiar și după utilizarea apara-
tului, pot cauza arsuri.

Utilizați mânerele de trans-
port. Ridicați aparatul obli-
gatoriu cu mânerul prevăzut 
pentru acest lucru. Nu trageți 
niciodată de furtunul de gaz 
pentru a muta aparatul.

Atenție la deteriorări. Înainte 
de punerea în funcțiune, ve-
rificați dacă aparatul prezin-
tă deteriorări. Dacă aparatul 
prezintă lipsuri, este interzisă 
punerea în funcțiune a aces-
tuia.

Nu utilizați obiecte ascuți-
te. Nu introduceți niciodată 
obiecte ascuțite și/sau metali-
ce în interiorul aparatului.

Nu-l utilizați în alte scopuri. 
Utilizați aparatul numai în 
scopurile prevăzute în aceste 
instrucțiuni de utilizare.

Verificați-l în mod regulat. 
Utilizarea acestui aparat poa-
te duce la uzura anumitor pie-
se. De aceea, controlați apa-
ratul în mod regulat pentru a 
constata dacă prezintă deteri-
orări și lipsuri.

Utilizați exclusiv accesorii ori-
ginale. Pentru siguranța dvs., 
utilizați numai accesorii și apa-
rate suplimentare care sunt 
specificate explicit în instrucți-
unile de utilizare sau care sunt 
recomandate de producător.

Nu utilizați într-o zonă po-
tențial explozivă. Nu utilizați 
aparatul în mediu potențial 
exploziv, în care se găsesc sub-
stanțe precum lichide, gaze și, 
în special, vapori de vopsea și 
particule de praf inflamabile. 
Prin suprafețele fierbinți de 
la aparat, aceste substanțe se 
pot aprinde.

1.2  Indicații specifice pri-
vind siguranța

Respectați neapărat următoa-
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rele indicații de instalare:

   Nu utilizați soba în spații cu 
un volum mai mic de 40 m3.

  Utilizați soba cu gaz numai 
în încăperi uscate, curate și 
bine ventilate. Încăperi bine 
ventilate sunt considerate 
încăperile care permit mai 
mult de 1 schimb de aer pe 
oră cu uși și ferestre nee-
tanșe pe rosturi. Încăperile 
trebuie să aibă cel puțin o 
fereastră, care să poată să 
fie deschisă sau o ușă care 
să iasă direct în exterior.

  Pentru asigurarea unei cir-
culații optime a aerului este 
necesar să prevedeți două 
orificii pentru alimentare și 
exhaustare. Orificiul supe-
rior și inferior trebuie să fie 
distribuite uniform și trebu-
ie să aibă împreună o secți-
une de minim 50 cm2 pentru 
fiecare kW/h (Hs) de solici-
tare termică. În plus, pentru 
a preveni o acumulare peri-
culoasă de dioxid de carbon 
(CO 2) în aerul din încăpere, 
asigurați-vă întotdeauna că 
alimentarea cu aer proaspăt 
este suficientă (de exemplu, 

ventilație prin ferestre încli-
nate sau uși deschise 1 x 10 
min pe oră) în încăperea de 
instalare. 

  Într-o locuință pot fi prezen-
te cel mult 2 butelii mici (= 
cu o greutate de umplere 
mai mică de 14 kg) - dar în 
încăperi separate (nu în dor-
mitoare) - indiferent dacă 
sunt pline sau goale.

  Nu utilizați soba cu gaz în 
dormitoare și băi.

  Nu utilizați soba cu gaz în 
subsoluri și în spații situate 
sub nivelul solului.

  Utilizarea sobei cu gaz în ve-
hicule recreative (de ex. ru-
lote) și pe ambarcațiuni este 
interzisă.

  Nu utilizați aparatul ca și 
sursă permanentă de căldu-
ră în spațiile de locuit.

  Nu instalați aparatul în în-
căperi în care există deja un 
recipient de gaz lichefiat.

  Instalați aparatul la o distan-
ță minimă de 1 m de siste-
mele de încălzire de încă-
pere, de plite și alte surse 
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similare de căldură.

  Nu instalați aparatul cu par-
tea frontală mai aproape de 
1 m și cu părțile laterale mai 
aproape de 0,5 m de mate-
riale inflamabile (în special 
perdele, stofe, hârtie etc.).

  Nu operați aparatul în încă-
peri în care se găsesc vapori 
de vopsea și praf suspendat. 
Murdărirea generată de va-
porii de vopsea și praful sus-
pendat deteriorează apara-
tul.

  Aveți în vedere faptul că 
acest grilaj nu poate să ofe-
re o protecție completă 
pentru copiii mici și pentru 
persoanele fragile.

  Schimbați butelia de gaz 
numai într-un mediu lipsit 
de foc deschis.

  Aparatul trebuie scos din 
funcțiune neapărat de la 
robinetul de gaz al buteliei.

  Nu deplasați aparatul atâta 
timp cât este în funcțiune.

  Acordați atenție la instala-
rea buteliei de gaz ca furtu-
nul de gaz să nu fie torsio-

nat sau îndoit.

  Verificați soba înainte de 
fiecare utilizare cu privi-
re la starea sa impecabilă. 
Acordați atenție în special 
la conducta flexibilă și la 
îmbinările filetate.

  Grilajul frontal are rolul de 
a preveni pericolul de in-
cendii și de arsuri. Daher 
darf kein Teil des Schutzgit-
ters entfernt werden.

  Nu acoperiți niciodată apa-
ratul în funcționare cu piese 
vestimentare, pături, etc.

  Aveți în vedere faptul că 
acest grilaj nu poate să 
ofere o protecție completă 
pentru copiii mici și pentru 
persoanele fragile.

  Lăsați butelia de gaz să stea 
cel puțin 1 oră, dacă a fost 
transportată anterior.

1.3  Reguli de comporta-
ment la mirosul de gaz

Respectați neapărat următoa-
rele instrucțiuni, dacă ați con-
statat prezența unui miros de 
gaz:
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  Nu aprindeți sau stingeți ni-
cio lumină și nici nu acțio-
nați alte comutatoare elec-
trice.

  Nu utilizați telefonul, tele-
fonul mobil sau dispozitive 
radio în zona de pericol.

  Nu utilizați o flacără deschi-
să (de ex. brichetă, chibri-
turi) și nici nu fumați.

  Închideți imediat robinetul 
de gaz al buteliei prin roti-
rea lui spre dreapta.

   Deschideți toate ferestrele 
și ușile și asigurați astfel cu-
rent și o ventilare suficientă.

2. Descrierea produsului

2.1  Domeniul de aplicare și 
utilizarea conform desti-
nației

Operarea și exploatarea aparatului de 
încălzire cu gaz trebuie să se realizeze 
conform instrucțiunilor de utilizare, iar 
produsele de încălzire cu gaz pot să fie 
operate numai sub supraveghere. La ex-
ploatarea într-un spațiu interior trebuie 
să fie asigurat un schimb de aer suficient. 
În cazul în care aparatul nu este operat, 
trebuie închis robinetul instalației de 
alimentare.  Operatorul își asumă toată 
răspunderea pentru efectuarea acestei 
operațiuni.

Această sobă cu gaz Blue Flame 4200 W 
a fost construită conform stadiului actual 
al tehnicii și conform regulilor de sigu-
ranță recunoscute. Totuși, în cazul utili-
zării neregulamentare sau neconforme 
destinației prevăzute, pot apărea perico-
le pentru integritatea corporală și viața 
utilizatorului sau a unei terțe persoane, 
respectiv pot apărea daune ale aparatu-
lui și/sau ale altor bunuri materiale.

Această sobă este un generator de căl-
dură pe gaz. Arzătorul generează o fla-
cără albăstruie și încălzește astfel aerul. 
Aerul încălzit urcă și circulă în încăpere. 
Aprinderea piezoelectrică electromeca-
nică, senzorul atmosferic și termocuplul 
asigură o siguranță maximă.

Această sobă cu gaz este adecvată ideal 
pentru încălzirea căsuțelor de grădină, a 
corturilor deschise, a garajelor, ateliere-
lor, precum și a altor spații bine ventila-
te, care se află deasupra nivelului solului, 
ca și sistem de încălzire suplimentar sau 
provizoriu. Băile sau alte încăperi similare, 
umede,m precum și camerele de dormit 
nu trebuie încălzite cu această sobă cu gaz. 
Volumul minim al spațiului în care poate fi 
utilizată această sobă este de 40 m3. 

O altă utilizare sau o utilizare suplimentară 
este considerată a fi neconformă destinați-
ei. Riscul este suportat de utilizator. Utiliză-
rii conform destinației prevăzute îi aparține 
și respectarea indicațiilor de utilizare și de 
montare, precum și respectarea condițiilor 
de revizie.

2.2 Plăcuța de fabricație
Plăcuța de caracteristici a sobei cu gaz 
Blue Flame 4200 W cu toate datele teh-
nice relevante se găsește pe peretele la-
teral stânga în interiorul carcasei. Un set 
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de instrucțiuni scurte cu cele mai impor-
tante indicații și pași de lucru puteți găsi 
deasupra câmpului de operare pe partea 
superioară a carcasei.

2.3 Siguranța produsului
Pentru a exclude posibilele pericole deja 
din stadiul incipient, au fost instalate de 
producător, în varianta în serie, următoa-
rele dispozitive de siguranță:

Elementul termic
Un element termic împiedică eliminarea 
necontrolată de gaz neasigurat. Atâta timp 
cât flacăra de siguranță de gaz încălzește 
elementul termic, debitul de gaz este asi-
gurat. De îndată ce flacăra de siguranță de 
gaz se stinge, fluxul de gaz este întrerupt.

Senzorul atmosferic
Senzorul atmosferic întrerupe alimentarea 
cu gaz de îndată ce conținutul de CO2 se 
situează între 0,8-1,5%. Pentru a evita de-
clanșarea senzorului atmosferic, aparatul 
de încălzire pe gaz poate fi utilizat numai în 
spații bine ventilate, cu un volum minim de 
40 m3. Asigurați o alimentare suficientă cu 
aer proaspăt, în cazul în care senzorul at-
mosferic este însă declanșat, așteptați câ-
teva minute înainte de a reporni aparatul.

2.4 Datele tehnice

Model HGO 4200/2 BF 
Pro

Cod articol 1 03 02 0081

Gradul anual de 
utilizare al  
aparatului de încăl-
zire încăperi

90%

Indexul de eficiență 
energetică (EEI) 90

Clasa de eficiență 
energetică A

Combustibil G30/G31  
(butan/propan)

Puterea de încăl-
zire:

Puterea nominală 
de încălzire Pnom 

(Solicitare termică 
nominală HS)

4,2 kW

Puterea minimă de 
încălzire P min

2,0 kW

Gradul de eficiență energetică (NCV)

Puterea nominală 
de încălzire ɳth,nom

100 %

Puterea minimă de 
încălzire ɳth,min

100 %

Consumul electric 
al flăcării de veghe 
Ppilot

0,1 kW

Tipul de putere de încălzire/ 
controlul temperaturii încăperii

Două sau mai multe etape manuale, 
fără control al temperaturii camerei

Emisii de oxizi de 
azot NOx

Valoarea limită 
este respectată

Numărul de trepte 
de încălzire 2

Aprinderea
aprindere piezo-
electrică electro-
mecanică

Presiunea nominală 
de conectare 30 mbari
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Max. Dimensiunea 
buteliei

5 kg sau 11 kg 
(greutatea de 
umplere)

Volum minim 
al încăperii* 40 m³

Categoria apara-
tului I3B/P(30)

Ţara de destinație RO

Dimensiunile produsului (LxAxÎ)

cca. 46,0 x 34,0 x 77,5 cm

Greutatea produ-
sului cca. 12,1 kg

ROWI Schweißgeräte und Elektrowerk-
zeuge Vertrieb GmbH
Augartenstraße 3
76698 Ubstadt-Weiher | Germania
Telefon +49 7253 93520-0 
Fax +49 7253 93520-960
info@rowi.de | www.rowi.de
Tab.1: Datele tehnice

2.5 Puterea și consumul
Soba cu gaz este operată cu gaz propan/
butan ecologic. Utilizați buteliile uzuale 
din comerț de 5, respectiv 11 kg. În func-
ție de condițiile ambiante și de tempe-
ratura dorită în încăpere soba cu gaz are 
următoarele valori de consum:

Treapta de 
încălzire MIN MAX

Puterea de 
încălzire 2,0 kW 4,2 kW

Consumul de 
gaz 140 g/h 305 g/h

Tab. 2: Indicaţii referitoare la putere şi consum

2.6  Domenii de aplicare inter-
zise

Soba cu gaz NU trebuie pusă în funcțiu-
ne:

	  în încăperi umede (de ex. în baie)

	   în dormitoare (de ex. dormitoare și 
camere de copii)

	 în locuințele de bloc

	  în pivniței și spații situate sub nivelul 
solului

	  în încăperile aerisite insuficient

	  în vehiculele destinate recreerii (de ex. 
rulote, vehicule de recreere) și bărci

	  în încăperi în care există deja un recipi-
ent de gaz lichefiat

	  în încăperi cu un volum al spațiului mai 
mic de 40 m3

	  în casa scărilor, pe holuri, pasaje, ieșiri, 
căi de salvare și treceri

3.  Pregătirea produsului 
pentru utilizare

3.1   Despachetarea setului de 
livrare

Verificați imediat după deschiderea am-
balajului dacă setul de livrare este com-
plet și într-o stare impecabilă. Luați legă-
tura imediat cu distribuitorul dacă setul 
de livrare nu este complet sau prezintă 
lipsuri. Nu puneți aparatul în funcțiune 
dacă este defect.

Pachetul de livrare:
- Sobă cu gaz
- Regulator de presiune, incl. furtun de 

* Este imperativ ca volumul minim al încăperii să fie respectat, în caz contrar dispozitivul de siguranță pentru 
deficit de oxigen se va declanșa și soba nu va putea fi utilizată.
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gaz
- Panou spate
- Instrucțiuni de utilizare
- Formularul de service

3.2   Păstrarea ambalajului 
original

Păstrați ambalajul original cu grijă pe par-
cursul întregii durate de viață a produsu-
lui. Utilizați ambalajul pentru a depozita 
sau pentru a transporta aparatul. Elimi-
nați ambalajul doar după expirarea dura-
tei de viață a produsului. Indicații pentru 
o eliminare regulamentară se găsesc în 
capitolul 8.

3.3   Măsuri pregătitoare
Verificarea înainte de prima punere în 
funcțiune cuprinde o verificare vizuală, 
o verificare a etanșeității și o verificare a 
funcționării arzătorului.

	  În cadrul verificării vizuale trebuie 
acordată o atenție specială instalării 
corespunzătoare a aparatului de încăl-
zire cu gaz și respectării distanțelor mi-
nime de securitate față de materialele 
inflamabile, respectiv menținerea la 
distanță de sursele de aprindere.

	  Verificarea etanșeității trebuie efectu-
ată înainte de fiecare punere în func-
țiune a aparatului de încălzire cu gaz.

	  Pe parcursul verificării funcționării arză-
torului se monitorizează flacăra. Flacăra 
trebuie să fie prezentă numai în zona 
prevăzută în acest sens și nu trebuie să 
ardă în direcția deschiderilor primare de 
admisie a aerului. Structura flăcării poa-
te prezenta următoarele erori: 

–  o flacără, ce arde cu culoare galbenă
–  flacăra se ridică

–  flacăra este prea mică

Informații importante!

Poziționați butelia de gaz în poziție verti-
cală timp de cca. 1 oră înainte de utilizare, 
dacă a fost transportată anterior, pentru 
a permite acumularea componentelor 
neecologice ale gazului pe partea inferi-
oară a buteliei. Asigurați-vă că garnitura 
filetului robinetului de gaz de pe butelia 
de gaz este intactă și în stare impecabilă.

Pentru instalare aveți nevoie de:

	  un regulator de presiune tip 694ve-
rificat DVGW (cuprins în pachetul de 
livrare) cu următoarele caracteristici:

– Debit nominal: 1,5 kg/h
- Presiunea nominală de ieșire 30 
mbari
– reglată ferm
-  potrivită pentru butelia de gaz utili-

zată

	  Furtun de gaz verificat conform EN 
16436-1 (clasa de presiune 2 [clasa 2]) 
cu o lungime maximă de cca. 30 - 40 
cm, dar suficient de lung pentru un 
montaj fără coturi (cuprins în pachetul 
de livrare).

	  Butelie de propan/butan uzuală, din 
comerț, cu o capacitate de 5 kg sau 11 
kg.

Schimbați regulatorul de presiune și fur-
tunul de gaz la 10 ani de la data de fa-
bricare. Data de fabricare este vizibilă pe 
regulatorul de presiune, fiind imprimată 
pe acesta și pe furtunul de gaz. Utilizați 
în acest scop numai piese de schimb ori-
ginale ROWI.



12/24 RO

Inspecția încălzitorului cu gaz poate fi 
efectuată în mod voluntar de către spe-
cialiști/societăți specializate.

	  Prima verificare trebuie realizată îna-
inte de punerea în funcțiune și după 
aceea la intervale de verificare fixe, 
repetate în mod regulat.

	  În practică s-a dovedit ca fiind adecvat 
intervalul de max. 2 ani pentru inter-
valele de verificare ale aparatelor cu 
gaz lichefiat.

3.4   Montajul și instalarea

3.4.1  Montarea regulatorului 
de presiune tip 694

Agenție! Pericol!

Asigurați-vă că există o garnitură de 
etanșare în racordul de intrare al re-
gulatorului de presiune și că aceasta 
este în stare perfectă.

Înșurubați piulița de conectare a regula-
torului de presiune pe filetul robinetului 
de gaz și fixați-o cu ajutorul unei chei fixe 
deschise.

După efectuarea montajului, nu mai rotiți 
regulatorul de presiune! Rotirea reducto-
rului de presiune poate duce la deterio-
rarea garniturii racordului de intrare al 
regulatorului de presiune. Etanșeitatea 
nu mai este asigurată în acel caz.

1.  Desfaceți șuruburile de pe peretele 
posterior și demontați peretele poste-
rior. Regulatorul de presiune se găseș-
te în spațiul interior al carcasei.

2.  Conectați regulatorul de presiune cu 
butelia de gaz, înșurubând piulița de 

legătură (1) a regulatorului de presi-
une (2) prin rotirea spre stânga (cu o 
unealtă) pe filetul robinetului de gaz 
(3) (consultați fig. 1).

(4) robinet de gaz
(1) piuliță de legătură (cu sigiliu)

(2) regulator de presiune

(5) furtun de gaz

(3) filet robinet de gaz

(6) filet de ieșire a regulatorului de 
      presiune

Fig.1: Montarea regulatorului de presiune

3.4.2 Verificarea etanșeității
Înainte de fiecare punere în funcțiune 
este neapărat necesară efectuarea unei 
verificări a etanșeității. Verificați toate 
componentele, care transportă gaz cu 
privire la etanșeitate.

Prima verificare a etanșeității poate să fie 
efectuată numai dacă aparatul este rece.

1.  Deschideți robinetul de gaz al buteliei 
de gaz rotindu-l spre stânga.

2.  În acest sens aveți nevoie de un spray 
uzual pentru verificarea etanșeității. În 
mod alternativ puteți utiliza și o sub-
stanță generatoare de spumă (de ex. 
soluție de săpun, apă cu detergent de 
vase).
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dicht

undicht

dens

permeabil

Fig. 2: Verificarea etanşeităţii

3.4.3  Căutarea unei lipse de 
etanșeitate

În cazul în care verificarea etanșeității a 
revelat o lipsă de etanșeitate, este nece-
sar să găsiți componenta defectă și să o 
înlocuiți. După schimbarea componente-
lor defecte trebuie repetată verificarea 
etanșeității.

Agenție! Pericol!

În niciun caz nu utilizați o flacără des-
chisă!

1.  Deschideți robinetul de gaz al buteliei 
de gaz.

2.  Pulverizați pe toate legăturile de la ro-
binetul de gaz la butelia de gaz și până 
la supapa de gaz a aparatului spray 
de detectare a scurgerilor. Alternativ: 
Aplicați spuma cu un burete sau cu o 
pensulă. Aveți în vedere ca toate cone-
xiunile de la robinetul de gaz la supapa 
de gaz a aparatului să fie acoperite cu 
spumă. Acolo unde se formează bule, 

există o lipsă de etanșeitate (consultați 
fig. 2).

3.  Strângeți piulița în zona neetanșă ferm.

4.  Repetați pașii 1-3. Verificați dacă lipsa de 
etanșeitate a putut fi remediată. În cazul 
în care constatați în continuare o lipsă de 
etanșeitate, furtunul de gaz împreună cu 
regulatorul de presiune trebuie înlocuite. 
Adresați-vă în acest caz neapărat centrului 
service ROWI (consultați capitolul 7).

Agenție! Pericol!

În cazul în care este necesară schim-
barea furtunului de gaz, după efectu-
area montajului noului furtun trebuie 
realizată din nou o verificare a etanșe-
ității. Numai în acest mod se pot pre-
veni scăpările de gaz.

3.4.4  Instalarea buteliei de 
gaz

Numai după ce au fost îndepărtate toa-
te neetanșeitățile și etanșeitatea tuturor 
componentelor a fost asigurată este per-
misă introducerea buteliei de gaz în inte-
riorul sobei.

1.  Introduceți butelia de gaz în spațiul in-
terior al sobei cu gaz. Acordați atenție 
în acest context:

Ca furtunul să nu fie în niciun caz îndo-
oiz și/sau torsionat. Rotiți butelia în așa 
fel, încât furtunul de gaz și regulatorul 
de presiune să fie orientate spre exterior 
(consultați fig. 3). Asigurați-vă că furtunul 
de gaz dispune de suficient spațiu și im-
plicit nu prezintă îndoituri. Furtunul de 
gaz nu trebuie să stea sub tensiune sau 
tracțiune.
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2.  Agățați peretele posterior. Fixați pere-
tele posterior cu șuruburile prevăzute 
în acest sens.

Fig. 3: Instalarea buteliei de gaz

4. Manual de utilizare

4.1  Punerea în funcțiune
După efectuarea verificărilor necesare și 
a instalării buteliei de gaz (consultați ca-
pitolul 3.4.2-3.4.4) este posibilă punerea 
în funcțiune a sobei cu gaz.

Urmați pașii de lucru descriși:

1.  Deschideți robinetul de gaz al buteliei 
de gaz (rotindu-l spre stânga).

2.  Asigurați-vă că butonul rotativ de pe 
suprafața de operare este în poziția 
START. Dacă nu este cazul, apăsați bu-
tonul rotativ ușor în jos și rotiți-l în po-
ziția START (consultați fig. 5)

3.  Apăsați butonul rotativ complet în jos. 
Mențineți-l apăsat timp de cca. 25 de 
secunde.

4.  Acționați apoi simultan butonul rota-
tiv apăsat și butonul piezoelectric de 
mai multe ori în succesiune, pentru a 

aprinde flacăra de siguranță (consul-
tați fig. 5). În cazul în care flacăra de 
veghe este vizibilă, procedați după 
cum urmează:

 a)  În cazul în care între flacără și țea-
vă există o fantă (consultați fig. 4a), 
mențineți butonul de pornire apă-
sat încă 15 secunde, până ce flacăra 
ajunge direct pe țeavă (consultați 
fig. 4b). Pentru încălzirea elementu-
lui termic este necesar ca butonul 
rotativ să fie apăsat încă 15 secun-
de.

 b)  Flacăra este aplicată deja de la pri-
ma aprindere direct pe țeavă (con-
sultați fig. 4b) și rămâne astfel în 
poziția corectă. Mențineți butonul 
rotativ apăsat timp de cca. 15 se-
cunde, pentru ca elementul termic 
să se poată încălzi.

FALSCH
Zündung der Flamme 
(Lu�spalt zwischen Rohr 
und Flamme)

GREŞIT
Aprinderea flăcării
(fanta dintre țeavă și 
flacără este închisă)

Fig. 4a: Flacăra de veghe arde greşit

RICHTIG
Gesenkte Flamme 
(Lu�spalt zwischen Rohr 
und Flamme ist 
geschlossen)

CORECT
Flacără scăzută (fanta 
dintre țeavă și flacără 
este închisă)

Fig. 4b: Flacăra de veghe arde corect

5.  După aceea eliberați butonul rotativ. 
Dacă flacăra de veghe nu se stinge, 
aparatul funcționează impecabil. Î ca-
zul în care flacăra de veghe se stinge 
totuși, trebuie să mai repetați o dată 
pașii 1 - 4.



15/24RO

Buton piezo-electric Regulator de temperatură

Fig. 5: Panou de comandă

6.  Important: În cazul în care flacăra de 
veghe arde corect, procesul de pornire 
trebuie încheiat. Apăsați butonul rota-
tiv ușor în jos și rotiți-l în sens anti-orar 
în poziția dorită (MIN sau MAX). Din 
motive de securitate, flacăra trece abia 
acum pe bagheta arzătorului.

Informații importante!

	  La primele aprinderi poate să fie ge-
nerat ceva fum.

	  Pe parcursul încălzirii aparatului, 
componentele se dilată. Aceasta ca-
uzează un zgomot ce se poate auzi.

	  Butonul rotativ trebuie să fie setat 
exact în poziția "0 Start", "Max" sau 
"Min". Oprirea de siguranță nu este 
posibilă pe pozițiile intermediare.

4.2 Oprirea aparatului
1.  Închideți robinetul de gaz al buteliei 

prin rotirea lui spre dreapta.

2.  Asigurați-vă că robinetul de gaz este 
închis ferm. Abia în momentul în care 
robinetul de gaz este închis corect apa-
ratul este complet deconectat.

4.3  Schimbarea buteliei de 
gaz

Agenție! Pericol!

Schimbați butelia de gaz numai într-un 
mediu lipsit de foc deschis.

Pe parcursul procesului de schimbare al 
buteliei respectați neapărat indicațiile 
din capitolul 2.1. Pentru înlocuirea unei 
butelii de gaz goale, procedați după cum 
urmează:

1.  Desfaceți șuruburile de pe peretele 
posterior și demontați peretele poste-
rior.

2.  Asigurați-vă că robinetul de gaz de pe 
butelia de gaz este închis.

3.  Dezinstalați regulatorul de presiune cu 
ajutorul unei chei fixe deschise.

4.  Instalați noua butelie de gaz conform 
descrierii din capitolul 3.4.4.

Agenție! Pericol!

Verificați componentele transportoare 
de gaz cu privire la etanșeitate (consul-
tați capitolul 3.4.2 – 3.4.3), înainte de a 
pune aparatul în funcțiune.

4.4 Depozitarea
	  După utilizarea sobei cu gaz (sau în si-
tuația unei defecțiuni) închideți întot-
deauna robinetul de gaz al buteliei de 
gaz ferm (prin rotirea spre dreapta).
	 Dezinstalați butelia de gaz.
	  Verificați dacă garnitura de pe racordul 
de alimentare al regulatorului de pre-
siune este intactă, pentru a evita elibe-
rarea accidentală a gazului.
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	  Nu depozitați niciodată butelia de gaz 
în casă, pe holuri, scări, pasaje, treceri, 
căi de urgență sau în alte locuri neven-
tilate.
	  Nu depozitați niciodată butelia sub ni-
velul solului.
	  Protejați soba împotriva prafului, mur-
dăriei și insectelor. Acoperiți soba cu 
gaz după răcirea completă cu o folie 
pentru a-l proteja împotriva impuri-
tăților și deteriorărilor și a defectelor 
de funcționare care pot fi cauzate de 
acestea.

4.5  Reambalarea pentru 
transport privat

Pentru a evita deteriorările survenite în 
urma transportului, ambalați soba cu gaz 
întotdeauna în ambalajul original și înde-
părtați butelia de gaz. Fixați furtunul de 
gaz și regulatorul de presiune. Un regula-
tor de presiune de oscilează în aparat nu 
deteriorează numai carcasa ci conduce și 
la deteriorarea semnificativă a regulato-
rului de presiune.

5.  Curățare și întreținere

5.1  Măsuri de siguranță
	  Asigurați-vă că robinetul de gaz al bu-
teliei este complet închis.
	   Începeți lucrările de reparare și de 
curățare, abia atunci când soba este 
complet răcită.

5.2  Curățarea
Pentru a proteja soba cu gaz împotriva 
impurităților, aceasta trebuie să fie aco-
perită după fiecare utilizare.

Agenție! Pericol!

Acoperiți aparatul numai după ce s-a 
răcit complet.

Dacă aparatul este totuși murdar, urmați 
instrucțiunile de curățare de mai jos:

	  Curățați aparatul, în principiu, doar 
atunci când este complet răcit.
	  Curățați soba doar cu o lavetă uscată și 
moale sau cu aer comprimat.
	  Nu utilizați sub nicio formă mijloace de 
curățare ascuțite și/sau care zgârie.

5.3  Întreținerea
Verificați furtunul de gaz la intervale re-
gulate cu privire la posibile deteriorări. 
Înainte de fiecare punere în funcțiune 
este neapărat necesară efectuarea unei 
verificări a etanșeității (consultați capi-
tolul 3.4.2 - 3.4.3). Schimbați furtunul de 
gaz împreună cu regulatorul de presiune, 
dacă ați constatat deteriorări la verifica-
re.

Luați în considerare că în cazul lucrărilor de 
reparare și de revizie este permisă utiliza-
rea exclusiv a pieselor originale. Dacă este 
cazul, contactați centrul de service ROWI 
(consultați capitolul 7).

5.4   Căutarea erorilor și repara-
rea

DEFECŢIUNE:   Flacăra de veghe arde 
cu culoare galbenă.

Cauză posibilă Remediere
Duza este murdară Curățați duza cu 

atenție (cu aer 
comprimat).
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DEFECŢIUNE: Culoarea flăcării pe 
arzător este galbenă.
Cauză posibilă Remediere
Bagheta arzătoru-
lui este murdară.

Curățați cu grijă 
bagheta arzătorului 
(cu aer compri-
mat).

DEFECŢIUNE: După o anumită 
perioadă de utilizare, atât flacăra de 
veghe, cât și cea a arzătorului
s-au stins.
Cauză posibilă Remediere
Senzorul atmosfe-
ric a reacționat.

Aparatul nu este 
funcțional imedi-
at. Alimentați sufi-
cient aer proaspăt 
și așteptați câteva 
minute înainte de 
a reporni aparatul.

DEFECŢIUNE: Lipsă de etanșeita-
te deși piulițele de conectare sunt 
îcnhise
Cauză posibilă Remediere
Piulițele de co-
nectare nu sunt 
strânse suficient.

Strângeți bine piu-
lițele de racord cu 
ajutorul unei chei 
fixe, deschise. 

Garnitura din ra-
cordul de alimen-
tare al regulato-
rului de presiune 
este deteriorată.

Înlocuiți garnitura.

DEFECŢIUNE: Arzătorul nu se aprin-
de.
Cauză posibilă Remediere
Furtunul de gaz 
este defect.

Înlocuiți furtunul 
de gaz.

Butelia de gaz este 
goală.

Înlocuiți butelia 
de gaz.

Duza este mur-
dară, respectiv 
înfundată.

Curățați cu grijă 
duza cu aer com-
primat. Nu utilizați 
nicio unealtă pen-
tru curățare. În ca-
zul unei murdăriri 
prea puternice, 
unitatea senzoru-
lui trebuie înlocui-
tă. Pentru aceasta, 
contactați centrul 
de service ROWI.

Tab. 3: Identificarea defecţiunii

5.5   Curățarea și întreținerea 
efectuate de persoane 
calificate

Lucrările de întreținere care nu sunt spe-
cificate în capitolul 6.2 - 6.3, trebuie să 
fie efectuate doar de către centrul de 
service ROWI (vezi capitolul 7). Pentru 
lucrările de revizie din primele 24 de luni, 
care nu au fost efectuate de persoanele 
autorizate ROWI  sau de o firmă autoriza-
tă de ROWI, se anulează toate drepturile 
de garanție.

5.6   Verificările regulate
Aparatul de încălzire cu gaz trebuie să fie 
verificat regulat, la fiecare 2 ani, de către 
specialiști/firme de specialitate 

6. Garanția

6.1  Volumul
 ROWI asigură pentru proprietarul aces-
tui produs o garanție de 24 de luni de la 
data cumpărării. În această perioadă de 
timp, defectele de material sau de fabri-
cație vor fi remediate gratuit de centrul 
de service ROWI.

Garanția nu acoperă defecțiunile, care nu 
reprezintă defecte de material sau de fa-
bricație, de ex.
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	  Defecțiuni survenite în urma transpor-
tului de orice fel
	  Defecțiuni survenite în urma instalării/
punerii în funcțiune incorecte
	  Defecțiuni survenite în urma utilizării 
neconforme destinației
	  Defecțiuni survenite în urma manipu-
lării neregulamentare
	  Defecțiuni survenite în urma execută-
rii de reparații sau de tentative de re-
parație executate neregulamentar de 
persoane și/sau firme neautorizate de 
ROWI
	  Uzura operațională normală
	 Curățarea componentelor
	  Adaptarea la cerințe naționale diferi-
te, tehnice sau relevante pentru sigu-
ranță, dacă produsul nu este utilizat în 
țara în care a fost conceput și fabricat 
din punct de vedere tehnic.

Mai mult decât atât, nu oferim nicio ga-
ranție pentru aparate, dacă numărul de 
serie a fost falsificat, schimbat sau înde-
părtat. Dreptul la garanție nu mai este 
valabil, de asemenea, în cazul în care 
componentele aparatului care au fost în-
corporate în acesta nu au fost aprobate 
de compania ROWI Vertrieb GmbH. 

Pretențiile care depășesc remedierea 
gratuită a defecțiunilor, ca de ex. preten-
țiile de despăgubire, nu reprezintă parte 
integrantă a garanției.

6.2  Procedura
Dacă apar probleme în timpul utilizării 
produsului dvs. ROWI, vă rugăm să pro-
cedați în felul următor:

1.  Citiți instrucțiunile de utilizare
Majoritatea disfuncționalități-
lor apar datorită utilizării neco-
respunzătoare. Prin urmare, la 

apariția unei defecțiuni de funcționare, 
consultați mai întâi instrucțiunile de utili-
zare. În capitolul 6.4 găsiți indicații cores-
punzătoare pentru remedierea disfuncți-
onalităților.

2.  Formular de service
Pentru simplificarea procedurii de servi-
ce, vă rugăm să completați în întregime 
formularul de service atașat produsului 
cu majuscule, înainte de a lua legătura cu 
centrul de service ROWI. Astfel veți avea 
toate informațiile necesare pregătite.

3.  Contactare
Scrieți centrului de service ROWI: Echipa 
de service ROWI poate fi contactată la 
numărul:

rowi.service@rowi.de
Cele mai multe probleme pot fi remedi-
ate printr-o consiliere tehnică, compe-
tentă a echipei noastre de service. Totuși 
dacă acest lucru nu va fi posibil, aflați aici 
procedura suplimentară.

4.   Dacă este necesară o verificare sau o 
reparație la centrul de service ROWI, 
procedați astfel:

	  Ambalarea aparatului: Împachetați 
aparatul în ambalajul original. Asigu-
rați-vă că este suficient căptușit și pro-
tejat împotriva impacturilor. Defecțiu-
nile survenite în urma transportului nu 
sunt parte integrantă a garanției.
	  Adăugați documentul de plată: Ane-
xați neapărat documentul de plată. 
Doar la prezentarea documentului de 
plată lucrarea de service poate fi exe-
cutată în cadrul garanției.
	  Atașați formularul de service: Fixați 
formularul de service completat bine 
vizibil, pe ambalajul de transport.
	  Trimiterea aparatului: Abia după ce 
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ați consultat centrul de service ROWI, 
trimiteți aparatul gratuit (bis 30 kg) la 
următoarea adresă:
ROWI Schweißgeräte und Ele-
ktrowerkzeuge Vertrieb GmbH
Centru de service
Augartenstraße 3
76698 Ubstadt-Weiher

7. Eliminarea
   Ambalajul este compus din ma-
teriale ecologice, care pot fi eli-
minate prin intermediul centre-
lor locale de reciclare.

   Nu eliminați produsul în cadrul 
deșeurilor menajere, ci numai 
prin intermediul centrelor comu-
nale de reciclare! Posibilitățile de 
eliminare ca deșeu a aparatului 
ajuns la finalul perioadei de ex-
ploatare le puteți afla de la admi-
nistrația dvs. publică locală.

20

PAP

  Acordați atenție marcajelor de pe 
materialele de ambalare la separa-
rea deșeurilor, acestea fiind mar-
cate cu prescurtări (a) și numere 
(b) având următoarea semnifica-
ție: 1-7: Material plastic/ 20-22: 
Hârtie și carton/ 80-98: Materiale 
compozite.

8. Declarație privind garan-
ția
În afară de drepturile legale la garanție, 
producătorul oferă o garanție conform 
legilor din țara dumneavoastră, cel puțin 
totuși de un 1 an (în Germania 2 ani). Ga-
ranția este valabilă din momentul achizi-
ționării aparatului de către consumatorul 
final.

Garanția acoperă exclusiv lipsurile, care 
sunt puse pe seama defectelor de mate-
rial sau de fabricație.

Este permisă realizarea lucrărilor de re-
parație acoperite de garanție exclusiv de 
serviciul autorizat de relații clienți. Pen-
tru a face dovada garanției, trebuie să 
prezentați documentul de plată original 
(cu data vânzării).

Garanția nu include:

	 Uzura normală
	  Utilizările neregulamentare, ca de ex. 
suprasolicitarea aparatului, accesoriile 
neaprobate
	  Deteriorarea ca urmare a influențe-
lor externe, aplicarea de forță excesi-
vă sau ca urmare a acțiunii corpurilor 
străine
	  Daunele care rezultă ca urmare a ne-
respectării instrucțiunilor de utilizare, 
de ex. racordarea la o tensiune de re-
țea incorectă sau nerespectarea in-
strucțiunilor de montaj
	  Aparate demontate complet sau par-
țial

9.  Declarație de conformita-
te UE  

Noi, ROWI Schweißgeräte und Ele-
ktrowerkzeuge Vertrieb GmbH, prin îm-
puternicit: Dl. Klaus Wieser, Augartenstr. 
3, 76698 Ubstadt-Weiher, Germania, de-
clarăm prin prezenta că produsul cores-
punde următoarelor prescripții armoni-
zate:

Obiectul declarației:
Seria H

Denumire aparat:
HGO 4200/2 BF Pro
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Sobă cu gaz Blue Flame 4200 W

Cod articol:
1 03 02 0081

Produsul (produsele) este (sunt) comer-
cializat(e) în conformitate cu Directiva 
UE privind aparatele cu gaz (2016/426/
UE) și cu standardele armonizate DIN 
EN 449: (01.03.2008) și DIN EN 461: 
(01.11.2004) și au fost supuse unei exa-
minări de tip UE.

Autoritatea competentă CE-0085 a emis 
certificatul cu numărul de identificare 
produs CE-0085BM0301:
DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BONN – Germania

Începutul valabilității certificatului:
21.04.2018

Finalul valabilității certificatului:
13.02.2028

Autoritatea de monitorizare:
DVGW Forschungsstelle 
Prüflaboratorium Gas
Engler-Bunte-Ring 1-9
76131 Karlsruhe – Germania

Alte prescripții legale UE aplicabile:
Directiva cadru (2009/125/CE) Cerințe 
de design ecologic
Directiva (UE) 2015/1188 Cerințe de 
design ecologic pentru încălzitori locali

Ubstadt-Weiher, 06.05.2022

Klaus Wieser – Director General
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10. Piese de schimb și echipare
Vă rugăm să aveți în vedere că unele piese de schimb nu sunt disponibile la ROWI, 
respectiv nu pot fi schimbate individual. Când plasați comanda, precizați în afară de 
codul piesei de schimb și denumirea aparatului. Informații suplimentare aferente se 
pot obține de la centrul de service ROWI.

1

2
3

13
14

16
17

5

8
9

10
11

127
6

4

19
18

Poz. Denumirea Cod articol

1 Grilaj față 4 03 00 0001

2 Reflector 4 03 00 0002

3 Placă de protecție interioară 4 03 00 0003

4 Carcasa 4 03 00 0009

5 Panou spate 4 03 00 0010

6 Podeaua carcasei 4 03 00 0011

7 Roată 4 03 00 0012

8 Unitatea de monitorizare (completă) 4 03 00 0013
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9 Arzătorul 4 03 00 0014

10 Conducta de gaz (către arzător) 4 03 00 0023

11 Conducta de gaz (către unitatea de monitorizare) 4 03 00 0022

12 Cablul de aprindere 4 03 00 0015

13 Suportul (butonului rotativ) 4 03 00 0020

14 Supapa de reglare 4 03 00 0018

16 Buton rotativ 4 03 00 0019

17 Aprinderea piezo-electrică 4 03 00 0007

18 Furtunul de gaz 2 03 02 0002

19 Regulatorul de presiune tip 694 2 03 02 0001
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ROWI
Schweißgeräte und 
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH

Augartenstraße 3
76698 Ubstadt-Weiher
Germania 
Telefon +49 7253 93520-0
Fax  +49 7253 93520-960
E-mail  info@rowi.de

www.rowi.de


