
  

 

 

 

 

INSTRUCTIUNI  DE INSTALARE  SI  UTILIZARE  A SOBEI  îN 

CONFORMITATE  CU  STANDARDUL EUROPEAN EN 13240 
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Înainte de a instala produsul nostru, trebuie să citiți și să respectați cu 

atenție aceste instrucțiuni generale și instrucțiunile speciale furnizate 

împreună cu aparatul 

 

 

 

 

 

 

 

Tocmai ati achizitionat un produs de marca PANADERO, în plus 

pe langa o întreținere corespunzătoare sobele noastre necesită 

o instalație în conformitate cu legislația în vigoare. Toate 

reglementările locale și naționale, precum și cele referitoare la 

standardele naționale și europene trebuie respectate în timpul 

instalării și utilizării aparatului. 



INSTALARE 

• Instalarea acestei sobe trebuie efectuată de către un profesionist 
calificat. 

• Nu acoperiti orificiile de ventilație. 

• Aparatul trebuie instalat într-o încăpere bine ventilată. Vă 

recomandăm să existe cel puțin o fereastră care poate fi deschisă în 

camera în care soba va fi instalata. 

• Pe cat e posibil, instalatia trebuie executata pe verticala, evitand 

folosirea coatelor pe cat e posibil, trasarile orizontale si deviatiile. 

La finalul acestui paragraf, sunt reprezentate instalatii destul de 

comune a instalatiilor executate in mod incorect. 

• Depresiunea din conducta trebuie să fie cuprinsă între 10-13 
pascali, astfel încât fenomenul fizic al gazelor arse să aibă loc 
corect. O valoare mai mică conduce la o combustie 
necorespunzătoare care provoacă formarea excesivă de fum, 
fiind capabilă să observe scurgeri și chiar să cauzeze tencuială 
în locul instalării. O valoare mai mare tinde să genereze ardere 
rapidă, cu performanțe scăzute. Pentru aceasta, este esențial 
să fie instalate cel puțin 3 contoare verticale liniare de tuburi 
metalice. 

• În cazul în care instalația este conectată la un coș de fum din 
zidărie, țevile metalice trebuie să ajungă la ieșirea exterioară 
pentru a obține o inclinare adecvată. 

• Pentru evacuarea gazelor de ardere NU utilizați țevi flexibile 
din metal sau din fibre de ciment deoarece acestea dăunează 
siguranței aceleiași conexiuni. ÎNTOTDEAUNA utilizați tuburi 
metalice rigide (oțel aluminizat sau oțel inoxidabil) 

• În exteriorul casei se recomandă utilizarea țevilor cu pereți 
dubli cu izolație pentru a evita condensarea. 



 

• Țevile trebuie sigilate cu chit refractar pentru a împiedica 
funinginea să părăsească articulațiile. 

• Capota trebuie să aibă o secțiune interioară echivalentă cu cea 
a țevii de evacuare a fumului, construită astfel încât să 
împiedice intrarea în conducta de evacuare a fumului, zăpadă 
și orice alte corpuri străine și trebuie să fie ușor inspectată 
pentru operațiunile de întreținere și curățare. 

• Dacă capota este construită manual, secțiunea de ieșire 
trebuie să fie de două ori mai mare decât cea din interiorul 
tubului. Capacul trebuie să depășească întotdeauna partea 
superioară a acoperișului și trebuie să asigure evacuarea 
fumului chiar și în prezența vântului (se recomandă folosirea 
capacelor antirevolving sau rotative) 

• Aparatul trebuie pus pe o podea cu o capacitate de încărcare 
suficientă. Dacă construcția existentă nu îndeplinește această 
condiție, trebuie luate măsuri adecvate (de exemplu, un 
pachet de distribuție a încărcăturii) pentru a se conforma 
acesteia. 

• Locația aparatului trebuie să permită accesul usor atât pentru 
curățare, cât și pentru conducta de evacuare a fumului. Dacă 
intenționați să instalați soba lângă un perete neinflamabil, vă 
sfătuim să lăsați o distanță minimă (cel puțin 15 cm) pentru a 
facilita operațiile de curățare. 

• Nu așezați aragazul în apropierea zidurilor combustibile. 
Sobele trebuie instalate pe o podea neinflamabilă, în caz 
contrar, trebuie să se instaleze o placă sub aragaz, să acopere 
suprafața aparatului și să se extindă cu 15 cm lateral și 30 cm 
față. 



• Aparatul nu este potrivit pentru instalarea într-un sistem de 
semineu împărțit cu alte aparate. Fiecare aparat trebuie să 
aibă propria conductă de evacuare a fumului. 

• Evitați instalarea în medii cu canale de ventilație colectivă, 
hote cu sau fără extractor sau prezența aparatelor a căror 
funcționare simultană ar putea pune mediul în vid și soba nu 
va funcționa corespunzător. 
• În cazul utilizării mai multor dispozitive în aceeași încăpere 
sau în încăperile comunicate, trebuie asigurată o cantitate 
suficientă de aer de combustie. 
• Aparatul are nevoie de o sursă suplimentară de aer necesară 
pentru reînnoirea aerului de reglementare. Dacă aparatul are 
un orificiu de admisie a aerului, acesta trebuie conectat direct 
la exterior sau în interiorul unei încăperi ventilate în exterior 
și protejat de o grilaj. 
• Orificiul de admisie a aerului exterior trebuie să fie amplasat 
cât mai aproape de aparat și trebuie să nu aibă nici o 
obstrucție. Secțiunea de admisie a aerului exterior trebuie să 
fie cel puțin egală cu un sfert din secțiunea de evacuare a 
gazelor arse cu cel puțin 50 cm2 
• Canalul de fum trebuie să fie departe de materialele 
inflamabile sau combustibile, printr-o izolație adecvată sau 
printr-un spațiu de aer. Este interzisă mutarea conductelor în 
interiorul instalațiilor sau a canalelor de răpire a aerului în 
interior. 
• În timp ce aragazul lucrează departe de el, orice lucru care 
poate fi modificat prin căldură: mobilier, perdele, hârtie, 
îmbrăcăminte etc. Distanța minimă de siguranță față de 
materialele combustibile este indicată în instrucțiunile 
speciale. 

 
PANADERO un se face responsabil de modificarile realízate fara 

autorizatie la sobe, de asemenea de folosirea incorecta si píesele de 

schimb ce un sunt originale. 



CAZURI FRECVENTE DE INSTALARE CORECTA SI INCORECTA 
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Strangularea hornului Montat de jos, un lasa 

spatiu pentru eliberarea 

fumului 

Pozitionare 

de pălărie 
normală 

 

>1 m 



COMBUSTIBIL 
 Utilizați lemn uscat drept combustibil, cu o umiditate maximă 

de 20%. Țineți minte că o lemn cu un grad de umiditate de 50-
60% nu se încălzește, are o ardere foarte proastă, generează 
mult fum și gudron, cedează excesul de vapori de apă și produce 
sedimente excesive în aparat, sticlă și conductă de fum. În plus, 
toate acestea conduc la o performanță mult mai mică decât cea 
declarată. 

 De asemenea, puteți utiliza brichete din lemn presat 
nerestricționat, dar acest lucru trebuie utilizat cu prudență 
pentru a evita supraîncălzirea care este dăunătoare aparatului, 
deoarece are o valoare calorică ridicată. 

 Pentru obținerea unui lemn cu un conținut de umiditate mai mic 
de 20%, acesta trebuie așezat într-un loc uscat și aerisit (de 
exemplu, într-un capac), cu un timp de uscare de cel puțin un an 
doi ani (lemn de foc tare) 

 Fiecare tip de lemn are caracteristici și puteri calorice diferite, 
care afectează de asemenea performanța de ardere. Se 
recomandă Per total fag, frasin, mesteacan, ulm, castan, plop sau 
stejar. 

 Începeți focul cu tampoane existente în acest scop sau cu 
ajutorul hârtiei, cartonului și lemnului mic. Nu folosiți 
NICIODATĂ pentru a aprinde alcool, produse petroliere sau 
altele similare. 

 ardere este interzisă deșeurile, deșeurile menajere, materiale 
plastice, lemn sau grase produse lacuite care poluează mediul 
înconjurător și poate provoca pericole de incendiu din cauza 
obstrucției cosului de fum și chiar deteriora aparatul. 

 Utilizarea cărbunelui natural și vegetal este interzisă. 
 Nu folosiți lemn de rășinoase (pin, molid, zada ...), nici prea 

bogat din lemn uleiuri aromatice (Ecucalipto, Mirto, etc.), 



deoarece acestea generează o mulțime de fum, innegresc mult 
de sticlă și gaze arse și poate provoca chiar o deteriorare a 
aparate. 

 Utilizare nerecomandată cantitati de lemn de foc și intervalele 
specificate în adăuga instrucțiuni speciale pentru a obține cea 
mai bună performanță a dispozitivului și pentru a preveni 
supraîncărcări și deformări ale acestora. PANADERO nu fac 
acest lucru, în caz de supraîncălzire din cauza suprasolicitării de 
combustibil sau utilizarea de combustibil necorespunzătoare 
este responsabil pentru dispozitiv. Acest lucru implică 
expirarea garanției. 

 

APRINDERE SI FUNTIONARE 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

• În timpul primelor aprinderi, nu supraîncărcați camera de 
combustie (jumătate din cantitatea indicată în supliment 
pentru instrucțiuni specifice) și păstrați-o pe produs timp de 
cel puțin 6-10 ore. 
• Înainte de prima aprindere asigurați-vă că ați citit și ați 
înțeles conținutul acestui manual, eliminați toate 
componentele inflamabile (manuale, etichete, etc.) ale 
produsului. În special, eliminați toate etichetele detașabile 

În timpul primelor aprinderi este normal să se producă 
fum și miros neplăcut. Acest lucru se datorează faptului că 
anumite componente ale vopselei anticorigene sunt arse în 
același timp în care pigmentul aderă la aragazul însuși. Din 
acest motiv, se recomandă ventilarea abundentă a șederii 

la primele aprinderi. Este interzisă utilizarea tuturor 
substanțelor lichide, cum ar fi alcoolul, benzina, benzina 

sau altele similare, pentru a porni aprinderea. 
 



din sticlă, ca și cum s-ar topi, care vor deteriora geamul 
ireversibil. 
• Pentru a aprinde focul, vă recomandăm utilizarea hârtiei, a 
tampoanelor de aprindere, a lamelelor mici sau a așchiilor de 
lemn uscat ... În acest proces de aprindere, aerul ars al sobei 
trebuie să fie complet deschis. Odată ce focul începe să se 
ventileze, acesta poate fi reîncărcat cu bușteni mici de 1-1,5 
kg, deschizând ușa încet, pentru a evita aprinderea fumului și 
reglarea aerului pentru ardere. 
• Dacă dispozitivul pe care l-ați cumpărat o permite, pentru a 
porni aprinderea, utilizați sertarul pentru cenușă, 
deschizându-l ușor, astfel încât să avem o sursă suplimentară 
de aer inferior. Odată ce focul a devenit intens, închideți 
complet caseta de cenușă și reglați intensitatea focului 
închizând fotografiile de aer disponibile în aparat într-o 
măsură mai mare sau mai mică. 
• Este normal ca în timpul primelor aprinderi să auziți 
anumite zgomote metalice, datorită expansiunii termice a 
oțelului cu care a fost fabricat dispozitivul. 
Noul dispozitiv înainte de a putea fi definit ca fiind utilizat, 
trebuie să se supună diferite cicluri de pornire pentru toate 
materialele și vopsea pentru a finaliza diferitele tensiuni 
elastice. 
• Temperatura la care se supune corpul produsului nu este 
omogenă, se observă temperaturi variabile de la zonă la zone 
de la 300 ° C la 500 ° C. 
• Dispozitivul este proiectat să funcționeze intermitent 
(pentru uz temporar) cu intervale de umplere a 
carburantului. 
• În timpul vieții sale, produsul este supus alternativ pe și în 
afara în timpul aceleași zile de cicluri și cicluri de stații de 
relaxare totală intense sau utilizare variată. 



• Așezați întotdeauna lemnul pe partea de jos a camerei de 
ardere, aproape atingând partea din spate a acestuia, astfel 
încât să nu alunece deși în contact cu ușa de sticlă. Dacă 
aparatul are și ferestre laterale, puneți lemnul în centrul 
casei. 
• Pentru a obține o combustie lentă, trebuie să reglați 
intensitatea focului cu focurile de aer. Acestea trebuie să 
rămână întotdeauna fără blocaj pentru a permite alimentarea 
cu aer de ardere. 
• Aragazul nu este proiectat să funcționeze cu ușa deschisă. 
Acest lucru ar trebui să se deschidă numai când combustibilul 
a fost consumat aproape complet și numai resturile rămân 
pentru a efectua o reîncărcare nouă. În acest scop, mănușa 
furnizat, deschide încet ușa, nu dintr-o dată (evitând 
formarea de vârtejuri care poate provoca aerisirea), plasând 
cantitatea recomandată de lemn, care separă trunchiuri ușor 
unul de altul pentru a facilita intrarea aerul de ardere, 
închideți ușor ușa și reglați fotografiile. 
• Este normal ca, după primul dispozitiv hardware alimentat 
(mânere, fotografiere ...) se pot schimba culoarea ca acestea 
sunt protejate cu un lac transparent, pentru a preveni 
oxidarea. 
Este normal ca, cu ajutorul garniturii de sticlă din fibră de 
sticlă, să fie îndepărtată. Deși soba poate funcționa fără 
această garnitură, se recomandă ca aceasta să fie refăcută din 
când în când. 
• Sertarul inferior servește la eliminarea cenușii. Se 
recomandă să o goliți des, fără să așteptați prea mult pentru 
a preveni supraîncălzirea și deteriorarea grătarului. Aveți 
grijă de cenușă, deoarece până la 24 de ore mai târziu poate fi 
încă fierbinte. Se recomandă descărcarea cenușii cu soba rece, 
de exemplu, în fiecare dimineață înainte de iluminare. 



• Sticla, fitingurile și aparatul, în general, pot atinge 
temperaturi foarte ridicate, aveți grijă de riscurile de arsură. 
Pentru a manipula aceste piese, folosiți mănușa atașată la 
aragaz. 
• Țineți copiii departe pentru a evita arsurile în timpul 
utilizării 
• Dacă pornirea ridică probleme (sezon intermediar, coș de 
frig, etc.), puteți aprinde un incendiu cu hârtie încurcată, ceea 
ce facilitează pornirea sobei. 
• În cazul supraîncălzirii, închideți focurile de aer pentru a 
reduce intensitatea focului 
• În cazul unei defecțiuni, închideți orificiul de aerisire și 
consultați producătorul. 
• Evitați supraîncărcarea cu combustibil care cauzează sarcini 
și deformări anormale. Supraîncălzirea se produce când 
există prea mult combustibil și / sau aer, astfel încât în aparat 
să se producă o mulțime de căldură. Dacă bucățile sobei devin 
roșii incandescente, este un semn de supraîncălzire. 
Nerespectarea acestei reguli duce la anularea garanției. 
• Se recomandă instalarea unui tub cu regulator (cu cheie sau 
"aripă") amplasat în racordul cu soba pentru a avea un 
control auxiliar al arderii și, pe de altă parte, astfel încât 
atunci când ușa este deschisă pentru reîncărcați-l, acesta se 
deschide complet, astfel încât să faciliteze ieșirea din fum și 
evită să părăsească ușa. 

INTRETINERE SI CURATARE 

Curățarea conductei de fum: 
 
• Conductele de gaze arse trebuie să fie curățate înainte de 
perioada de utilizare și se observă de fiecare dată în interiorul 



formarea unui strat de funingine și gudron, foarte inflamabil. 
Murdărirea în prezența temperaturilor ridicate și scântei se 
pot aprinde cu consecințe grave pentru gaze arse la carcasă. 
Prin urmare, este recomandabil să curățați cel puțin o dată pe 
an. 
• Pentru curățarea corespunzătoare coșul de fum, demontați 
/ deflectorul / este camera de ardere pentru a promova 
căderea de funingine și apoi cu o tijă perie de sârmă 
deshollinar toate conductele care compun instalația. Se 
recomandă ca această operațiune să fie efectuată de o coș de 
fum profesional. După curățarea trebuie să înlocuiți / 
deflectorului / se datorează faptului că absența acestor cauze 
depresie severă, cu un consum de ardere prea repede, excesiv 
de foc și, prin urmare, de supraîncălzire. 
• Curățarea trebuie efectuată numai cu aparatul rece. 
• În caz de incendiu în conducta de gaze arse, dacă este 
posibil, fotografii aeriene strânse și contactați autoritățile 
imediat. 
• După o perioadă nu funcționează, verificați dacă conductele 
și capacul sunt unclogged înainte de a reporni. 
• Orice piesă de schimb de care aveți nevoie trebuie să fie 
recomandată de producător 
 

Curățarea sticlei: 
• Paharul aparatului este din sticlă ceramică, capabilă să 
reziste la un salt termic de 750 ° C, nu este supus unor șocuri 
termice. În ciuda rezistenței sale ridicate la temperatură, este 
un element fragil, a cărui rupere poate fi cauzată numai de 
șocuri sau mecanisme mecanice (închiderea violentă a ușii, 
lovirea geamului ... Prin urmare, înlocuirea sa nu este inclusă 
în garanție. 



• Este recomandabil să curățați periodic geamul pentru a 
preveni zgârierea reziduurilor de funingine. În comerț există 
anumite produse de curățare pentru acest lucru. Nu folosiți 
niciodată apă. 
• Curățarea sticlei trebuie efectuată numai și exclusiv cu 
aparatul rece, pentru a evita arsurile sau explozia acestuia. 
• După o operație cu viteză redusă (pornirea arderii), sticla 
poate deveni puțin negru, dar această culoare dispare în mod 
normal în condiții de funcționare mai puternică, datorită 
efectului de piroliză. 
Curățarea sertarului de cenușă și a exterioară a aragazului: 
• Aparatul are un sertar pentru colectarea cenușii generate în 
timpul arderii. Vă recomandăm să goliți sertarul de cenușă 
periodic, împiedicându-l să fie umplut complet, pentru a nu 
supraîncălzi grătarul din fontă. Este recomandabil să 
efectuați golirea cu aragazul rece, de exemplu în fiecare 
dimineață înainte de iluminare. 
• Cenușele luate de la sobă trebuie depozitate într-un 
recipient cu materiale rezistente la foc, cu un capac etanș. 
Containerul trebuie așezat pe o podea neinflamabilă, departe 
de materialele inflamabile, până când cenușa este complet 
oprită și răcită. 
• Verificați, curățați, cel puțin o dată pe an, admisia aerului 
exterior. 
• Nu curățați suprafața exterioară a aragazului cu apă sau 
produse abrazive, deoarece se poate deteriora. Cu aparatul 
rece, treceți un praf sau o cârpă ușor umezită. 

 
Sezonul de vară sezonier: 
• După curățarea șemineului, a căldurii și a hotei, îndepărtând 
complet cenușa și alte reziduuri, închideți toate ușile sobei și 
ajustările corespunzătoare. În cazul umidității în mediul în 



care este instalat aparatul, așezați un sac de săruri absorbante 
în interiorul locuinței. 

CAUZELE UNEI FUNCIONARI ERONATE SI SOLUTIA 

PROBLEMA CAUZA POSIBLA SOLUTIA 
 
 
 
 
 
-Flacara arde rau 
 
-Un se mentine focul 

LEMN VERDE SAU  
UMED 

Folosirea lemnului de cel putin doi ani uscat. 

Trunchi pera grosi Pentru aprindere, folosiți hârtie sfărâmată și foarte  
Mulți uscat.Pentru a menține focul, utilizați jurnalele 
chibrituri.  

Lemne de proasta  
calitate 

Utilizați lemn de esență tare, care cedează Foarte  
fierbinte și produce găuri bune  
(fag, stejar, frasin, stejar, elm ...) 

Aer primar insuficient Deschideți complet tirajul de aer primar. Verificați că  
conducta aerul exterior de admisie nu este obstrucționat 

Nu are suficiente  
tragere 

Verificați că fluierele nu sunt obstrucționate, faceți 
praf înotați dacă este necesar. Verificați dacă 
instalarea este corectă (> 3 metri) 

 
 
 
-Foc accelerat si  
excesiv 

Exces de aer primar Închideți parțial sau complet toate fotografiile  
aparatului (în special de aer primar) 

Tragerea e prea mare Verificați dacă tasta de reglementare din conducta nu  
este complet deschisă. dacă Dacă este necesar, 
 instalați un moderator împușcat. 

Lemne de proasta  
calitate 

Nu ardeți continuu lemnul 
mici, așchii, hârtie, rămășițe de lemn de foc 

 
 
 
 
-hornul 
în timpul alimentării 

Hornul e pera rece Preîncălziți conducta arzând unul torță de hârtie în 
interiorul casei. 

Aparatul e in inclinatie  
prea mare 

Opriți extractorul posibil în care se află aceeași ședere  
ca și dispozitivul 

Horn infundat Inspectați conducta de evacuare a fumului și 
Hat dacă sunt înfundate sau au în exces de hollină 

Horn prea scurt Adăugați lungimea la conducta de evacuare a fumului  
până la cel puțin 3-4 metri 

Horn pera ingust Reinstalare cu  un diámetru adecvat 

 
 

Horn insuficient Inspectați conducta de evacuare a fumului și Hat dacă  
sunt înfundate sau Au excedent hollin.  
 



- Puterea de 
alimentare 
în timpul 
ardere 
 

Verificați  conformitate  al conductei și izolarea acesteia. 

Aerul intră în interiorul 
conductă de evacuare a 
gazelor 

Instalați un capac anti-revocare sau verificați dacă  
aceasta depășește creasta. 

Furtun de fum cu 
infiltrații 

 Sigilați îmbinările conductelor cu chit 
Refractaria. 
 

Mai multe dispozitive  
conéctate la conducta. 

Deconectati restul dispozitivelor si sigilati toate  
coatele. 

 
 
-Ardere necontrolata 

Usa sigilata rau sau  
deschisa. 

Închideți ușa bine sau înlocuiți garniturile 
sigilate 

Inaltime excesiva sau  
pera mult aer 

Verificați instalarea sau instalați o cheie împușcat în  
conductă. Instalați o capotă antirrevocante. 

Pasta refrectanta de  
sililare deteriorata 

Verificați din nou îmbinările cu chit 
refractar 

Lemn verde, umed,  
sau de  proasta calitate 

Folositi lemn uscat de 1-2 ani 

 
 
-Caldura insuficienta 

Lemn verde, umed, sau  
de proasta calitate 

Folositi lemn uscat de 1-2 ani 

Prost amestesc de aer  
cald de convectie 

Verificați circuitul de convecție (grilă intrare, 
conducta de aer). Izolarea termică mintea aragazului. 
Facilitați circulația aerului 

 
 
 
-Geam negru 

Lipsa de tiraj, sau tiraj  
rece 

Examinați instalarea. Utilizați mai mulți metri de tub 
sau utilizați tuburi de perete dublu cu izolație. 

Lipsa de aer exterior Instalați o grilă de sosire a aerului (admisie aer cu 
reglare) sectiune minima de 4 dm2 (De exemplu, 
20x20 cm) lângă șemineu. 
 

Folosirea lemnului de  
proasta calitate sau  
umed 

Folositi lemn uscat de 1-2 ani 

Sigiliul ușii sau  
paharul se  
decolorează 

Folosirea excesiva de  
solutie abraziva cand se  
curata sticla sobei. 

Evitati ca produsul sa ajunga  pe margini , sau folositi  
un produs in format de spuma. 

 
-Condens in interiorul  
sobei. 

Arderea lemnuui humed  
arderé lenta 

Folositi lemn uscat de 1-2 ani  

Condens in conductele  
externe 

Instalati in partea exterioara tuburi cu izolatie. 

 



GARANȚIE 

 • Acest aragaz este un produs de înaltă calitate, fabricat cu mare 

grijă. Dacă, în ciuda acestui fapt, există o defecțiune, consultați mai 

întâi distribuitorul. Dacă nu poate rezolva problema, el ne va 

contacta și, dacă este necesar, ne va trimite soba. Compania noastra 

inlocuieste orice piesa defecta timp de cinci ani de la data 

cumpararii. Cu toate acestea, costurile de transport vor fi suportate 

de client.  

Durata garanției este de 5 ani (EcoDesign model)/2 ani, fiind 

exclusă din garanția menționată: - Costul reparației cauzate de o 

putere necorespunzătoare (mai mare decât cea indicată în manual, 

supraîncălzire), instalarea incorectă, împușcarea 

necorespunzătoare sau întreținerea defectuoasă a conductelor. - 

daune provocate de utilizarea altor combustibili decât lemn de foc;  

 Repararea dispozitivului sau modificarea acestuia din 

proprie inițiativă - Schimbarea pieselor care au fost uzate 

în timp (sticlă, îmbinări ale ușilor ...)  

 deteriorarea rezultată din manipularea neglijentă, 

instalarea necorespunzătoare sau întreținerea 

necorespunzătoare în timpul utilizării  

 Daune provocate de orice lovitură 

 Cristalul dispozitivului. Cristalul menționat susține 

temperaturi de până la 750 °. Această temperatură nu a fost 

atinsă niciodată în aceste dispozitive, cu excepția cazurilor 

în care au fost instalate sau manipulate necorespunzător. În 

consecință, ruperea sticlei datorită unei manipulări 

necorespunzătoare a utilizării sau a funcționării 

dispozitivului nu se încadrează în garanție. 



 Grila din fontă - Ușa din fontă (dacă este) 

 Hardware (acestea pot schimba culoarea datorită lacului de 

protecție antioxidant aplicat acestora și nu ar trebui să fie 

considerat un defect de fabricație)  

 Vermiculit pentru a fi un material care susține temperaturi 

de până la 1150 ° C • În interiorul ambalajului, veți găsi o 

fișă de control al calității, vă rugăm să o trimiteți 

distribuitorului în caz de reclamație. 
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p a n a d e r o @ p a n a d e r o . c o m

HOW TO OPERATE YOUR WOOD STOVE EFFICIENTLY

ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTUFA ECODESIGN

ALLUMAGE ET FONCTIONNEMENT D́UN POÊLE ECODESIGN

ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO DI UNA STUFA ECODESIGN

ZÜNDUG UND BETRIEB EINES ECODESIGN-KAMINOFENS

WERKING VAN EEN ECODESIGN KACHEL

ZAPLON I DZIALANIE PIECA NA DREWNO

ILUMINAÇAO E FUNCIONAMENTO DE UMA SALAMANDRA A LENHA

ZAPÁLENÍ A SPRÁVNE FUNGOVANÍ KAMEN ECODESIGN

FATUZELESU KALYHA MEGVILAGITASA ES MUKODTETESE


