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INSTRUCŢIUNI  
DE INSTALARE, EXPLOATARE,  ŞI  ÎNTREŢINERE 

 

 
 
 
 

IMPORTANT: 
Aceste aparate trebuie montate conform reglementărilor locale! 

 



Stimate Cumpărător! 
 
 
 Produsele noastre în afară de faptul că sunt de calitate superioară, corespund pe 
deplin destinaţiei lor, sunt sigure în exploatare, şi reprezintă topul calităţii pe piaţa 
aparatelor de încălzit.   
Fiecare dintre produsele noastre corespunde prescripţiilor standardului european EN 
13229. 
 Pentru folosirea în siguranţă al produslui, am redactat prezentul manual, în care 
sunt prezentate detalii privind instalarea, şi utilizarea. Deasemenea prin aplicarea 
acestor instrucţiuni se poate prelungi considerabil durata de viaţă al aparatului. 
 Din aceste considerente, firma FERLUX, vă sfătuieşte cu respect, să citiţi, şi să 
păstraţi în siguranţă prezentul îndrumar. 
 În continuare vă rugăm să cereţi vânzătorului completarea datelor de identificare 
al aparatului pentru uşurarea referinţelor ulterioare. 
 Vă sfătuim să păstraţi (lăngă aceste instrucţiuni), documentul de cumpărare 
(factura) şi certificatul de garanţie, deoarece pentru eventualele reparaţii garanţionale, 
este obligatorie prezentarea acestora. 
 Vă mulţumim că aţi ales produsul nostru! 
 
Descriere 
  
Focarul pentru şemineu este compus din elemente din fontă, care sunt asamblate între 
ele cu piese de îmbinare speciale, şi ciment termorezistent. Aparatul este poziţionat şi 
fixat prin şuruburi şi piuliţe amplasate în partea exterioară a sa. 
Focarul pentru şemineu este conceput pentru utilzare ocazională de scurtă durată. 
 
Functionarea semineului, şi a focarului 
 
Focarul: 
Şemineul are sistem secundar de circulaţie al aerului, care degajă căldura acumulată 
pe toată suprafaţa sa exterioară. Prin circulaţia aerului cald, această căldură ajunge atât 
în încăperea în care este amplasat şemineul, cât şi în încăperile alăturate. 
Transferul de căldură de la şemineu se realizează prin: 

- Radiaţie: de la suprafeţele exterioare din fontă, şi de la geam. 
- Convecţie: aerul circulă prin spaţiile dintre pereţii şemineului şi focar, ajungând în 

încăperea şemineului, şi în încăperile învecinate. 
 
Racordul la coş: piesă de racordare 
 

 
 

NU ESTE PERMISĂ REDUCEREA SECŢIUNII RACORDULUI LA COŞ!!! 
 
 



Dacă se utilizează burlan pentru racordare la coş, toată lungimea acestuia trebuie să fie 
vizibilă: prin uşă, sau prin grilaj.  
Este importantă aerisirea dinspre partea frontală sau posterioară a părţii superioare a 
şemineului şi a tavanului, prin grilaj, sau difuzor. Secţiunea acestei guri trebuie să fie de 
cel puţin 100 cm2. 

 
  
   
Racordarea la coş nou, sau la unul deja existent: 
 
Produsul se poate racorda la orice coş confecţionat din materiale necombustibile, care 
este în stare corespunzătoare. 
Şemineul cu focarul său trebuie amplasat pe podea solidă, cu portanţă adecvată. 
Este important ca grătarul de aerisire să fie astfel poziţionat, ca acesta să nu fie 
obturabil. 
În vederea încorporării focarului nu este indicată îndepărtarea nici măcar parţială a 
zidăriei din structura şemineului.  
La încorporarea focaruluii, trebuie reparate toate defecţiunile apărute sau deja existente 
din pereţii şemineului. 
Rosturile dintre zidăria exterioară şi cea a şemineului trebuie umplute cu mortar 
termorezistent. 
 

Se îndepărtează toate materialele din jurul coşului (de pe podea, perete, plafon) 
sau din perete, care se pot aprinde. 

 
Temperatura pereţilor în zone accesibile nu pot ajunge la 50ºC, iar cele din zone 
inaccesibile la 65ºC.  
Izolaţia acestor zone trebuie să fie de grosime corespunzătoare şi rezistentă la foc, 
după cum urmează: 

- Vată minerală rezistentă la temperaturi ridicate, caşerată cu folie de aluminiu pe 
o parte. 

- Izolaţie din fibre ceramice. 
Lucrările de izolare trebuie executate cu mare grijă, şi atenţie. 



În cursul lucrărilor de izolare, trebuie asigurat spaţiu suficient pentru curăţirea burlanului 
şi a coturilor. 
 
Burlan: 
 
Dacă este necesar, mai întâi trebuie curăţit coşul şi burlanul. 
Se verifică dacă burlanul şi coturile sunt termorezistente, etanşe, dacă nu sunt 
înfundate, respectiv coturile să nu fie cu unghi prea ascuţit. Asiguraţi-vă că diametrul 
coşului, şi al racordului la coş al focarului fac posibilă utilizarea burlanului. 
  

ATENŢIE! Este interzisă racordarea mai multor aparate le acelaşi burlan. 
 
Burlanul corespunzător se confecţionează din material cu conductivitate termică slabă, 
pentru a acumula căldura. 
 
Secţiunea coşului trebuie să fie de 400 cm², (ex. 20x20 cm) pentru focarele care au 
diametrul racordului la coş mai mic de 200 mm şi 625 cm² pentru cele cu acest diametru 
mai mare de 200 mm.  
Diametrul burlanului trebuie să fie constant, şi nu se pot utiliza mai mult de 2 coturi, iar 
coturile nu pot fi de unghi mai mare de 45º pentru coşuri cu înălţime mai mică de 5 m, 
respectiv pentru coşuri mai înalte de 5 m, cotul trebuie să fie de unghi mai mare de 20º. 
Pentru burlane mai înalte de 1,8 m, trebuie asigurată o uşă pentru curăţire prin care se 
îndepărtează depunerile (funinginea, etc). 
Tirajul la baza burlanului trebuie sa fie 5-10 Pa, vă recomandăm montarea unui 
regulator de tiraj. Regulatorul de tiraj trebuie să fie la vedere şi să fie accesibil din 
incinta amplasării şemineului, respectiv trebuie să se închidă la scăderea tirajului. 
Verificaţi cu atenţie starea burlanului deja existent, deoarece burlanele vechi sau 
nepotrivite, cu eventuale înfundări sau prea multe depuneri, pot fi periculoase. 
Cea mai frecventă problemă este utilizarea burlanelor nepotrivite: care nu au fost 
proiectate şi executate pentru a face faţă la temperaturi de cca. 500 ºC, frecvente 
la focuri consistente. 
Dacă burlanul este prea lung, s-ar putea să nu se încălzeasca suficient, şi astfel poate 
să influenţeze negativ randamentul şemineului.  
Pentru a evita astfel de probleme se recomandă confecţionarea unui burlan nou, 
corespunzător. 
 
Racordul la coş: 
 
Burlanul trebuie să fie perfect sigur şi rezistent: 

- pentru funcţionare la temperaturile ce pot apărea  
- la aer şi fum (etanş)  
- să fie de diametru potrivit 

Burlanul din oţel inoxidabil trebuie sa se suprapună cu cel puţin 40 mm pe ştuţul 
racordului la coş, iar îmbinarea trebuie etanşată cu mortar termorezistent. 
Pe traseul de evacuare a gazelor arse se interzice folosirea burlanelor, şevilor, coturilor 
etc. confecţionate din aluminiu, oţel aluminizat respectiv oţel galvanizat. 
Folosirea burlanelor rigide sau elastice, pentru mai multe tipuri de combustibil este 
posibilă numai dacă acest lucru este atestat prin Agrement Tehnic. 
Este obligatoriu ca aerul să poată circula liber între burlan şi tencuială.  
 



Exemple de instalare pentru focare pentru şeminee 
        
1. în cazul pereţilor, pardoselii şi al tavanului din materiale neinflamabile   

 
 



2. în cazul pereţilor, pardoselii, şi al tavanului subtiri 
Se propune ca alimentarea cu aer pentru ardere să fie doar din incinta de încălzit 

   
 
 
 

Aerisirea: 
 
IMPORTANT: Supraîncălzirea semineului este periculoasă! 
 
Nu aprindeţi focul niciodată, dacă există gaze inflamabile în încăpere. 
La aprinderea focului poate ieşi fum din şemineu, dacă există depresiune în incinta 
încălzită. Aceasta se poate întâmpla, când se utilizează aparate care aspiră aer din 
încăpere: convector, hotă de bucătărie, etc.  
Încăperilor dotate cu şeminee cu focar închis, trebuie asigurate prize suplimentare de 
aer proaspăt pentru asigurarea schimbului de aer corespunzător. 
  
Este indicată verificarea existenţei în incinta şemineului a unei cantităţi suficiente de aer 
proaspăt necesar arderii. Acest lucru se poate asigura prin guri de aerisire de minim 
200 cm². 
Aceste guri de aerisire trebuie să satisfacă una din condiţiile: 

A - să fie în contact direct cu aerul din afara clădirii. 
B - să fie în contact direct cu un spaţiu care are deschidere spre exterior. 
C - să fie în contact direct cu un spaţiu care poate asigura cantitatea de aer 

necesară. 



Circulaţia aerului cald (figură) 

 
La clădirile noi, trebuie să fim foarte  atenţi, deoarece acestea sunt foarte bine izolate. 
Aersisirea necorespunzătoare şi lipsa de oxigen din încăpere pot cauza funcţionarea 
necorespunzătoare a echipamentelor: se poate întâmpla că aparatul nu cedează 
căldură deloc. Lipsa aerisirii poate cauza mirosuri neplăcute, formare de condens, sau 
mucegai. 
Utilizarea pieselelor sau accesoriilor  neoriginale, poate influenţa negativ funcţionarea 
şemineului. Trebuie studiate şi respectate reglementările locale referitoare. 
 
IMPORTANT! 
 
Este important, ca înainte de montare să verificaţi produsul şi accesoriile sale. 
 
Racordările, şi punerea în funcţiune, respectiv conexiunile electrice, şi hidraulice  
trebuie executate de personal calificat, conform reglementărilor referitoare în vigoare. 
 
Înainte de montarea învelişului final al aparatului trebuie verificată, funcţionarea 
corespunzătoare a tuturor componentelor sale. 
 
Se procedează în mod similar şi în cazul coşului. 
 
Înainte de aprinderea focului asiguraţi-vă, că sistemul de încălzire este umplut cu apă. 
Presiunea maximă admisă în sistem este de 3 bar, dar în timpul probei de funcţionare 
aceasta nu va depăşi valoarea de 1,5 bar. 
 
În cazul nerespectării acestor prescripţii, firma producătoare FERLUX nu îşi asumă 
răspunderea pentru pagubele cauzate, chiar şi dacă acestea s-au datorat unor piese 
defecte.  
 
 
 



Recomandări 
 
Se recomandă închiderea radiatoarelor în încăperea în care este montat focarul cu 
încălzire centrală, deoarece căldura radiată de focar este suficientă pentru încălzirea 
acesteia. 
În cazul montării unui regulator de temperatură electric, se recomandă reglarea valorii 
temperaturii turului între 50 - 70 °C.  
Pentru a evita suprapresiunile în sistem, menţineţi în stare de funcţionare supapa de 
siguranţă. 
Nu aprindeţi focul niciodată până când nu vă asiguraţi, că este apă suficientă în 
sistemul de încălzire! 
În cazul unui sistem cu vas de expansiune deschis, acesta trebuie montat cu cel puţin 
60 cm peste punctul de nivel maxim al corpului de încălzre. Înălţimea de montare a 
acestui vas trebuie să asigure presiune mai mare decât cea produsă de pompa de 
circulaţie. 
Conducta vasului de expansiune trebuie să fie menţinută curată, pentru a asigura 
curgerea liberă, şi este interzisă montarea pe aceasta vreunei armături de închidere. 

 
Tratarea apei 
Se poate utiliza soluţie anticorozivă, dedurizată, rezistentă la îngheţ. 
 
Securitate 
Pentru semnalizarea depăşirii valorii de temperatură de 90 °C pe tur, se recomandă 
montarea unui sistem adecvat.  
 
 
Instrucţiuni de întreţinere: 
 

Cenuşarul trebuie golit ori de câte ori este necesar. Nu trebuie permis ca cenuşa să 
ajungă la nivelul grătarului deoarece: 

- grătarul nu se poate răci  
- poate împiedica circulaţia aerului 

Cenuşa îndepărtată se adună într-un recipient metalic, şi se acoperă .  
Recipientul nu se păstrează pe podea sau lângă materiale inflamabile până când 
cenuşa nu se răceşte complet. 
 

Curăţirea geamului: 
 
Geamul se curăţă până când şemineul este cald. 
În comerţ există mai multe produse pentru curăţarea uşoară a geamului, şi care ajută la 
îndepărtarea depunerilor: trebuie urmate instrucţiunile de pe eticheta acestora. 
 
Nu se folosesc materiale abrazive pentru curăţire. 
 
Dacă trebuie schimbat geamul, îndepărtaţi şuruburile de prindere. Folosirea bandei şi a 
şnurului termorezistent este obligatorie. Geamul trebuie sa fie rezistent la temperaturi 
de până la 750° C. 
Uşa se închide cu ajutorul mânerului, fără a fi trântită. 
Nu lăsaţi focul să ajungă foarte aproape de geam. 
Nu folosiţi aparatul cu geamul spart. 
Nu întroduceţi în aparat lichide inflamabile, grăsimi sau combustibil nepotrivit. 
 
 



Gudronul: 
  
Cum se produce şi cum se îndepărtează? 
La arderea lentă a lemnului se produc gaze organice şi gudron. Acestea intrând în 
reacţie cu vaporii de apă produşi la ardere, şi formează un înveliş de gudron pe pereţii 
focarului respectiv pe cei ai coşului (relativ reci). 
Aceste depuneri dacă se aprind au o ardere intensă, la temperaturi ridicate. 
La începutul utilizării şemineului trebuie verificate zilnic aceste depuneri. 
Cu cât arderea este mai intensă, cu atât sunt mai reduse depunerile de gudron, deci la 
utilizarea şemineului pe timp călduros este necesară curăţirea sa săptămânală, dar pe 
vreme rece este suficientă curăţirea din două în două luni. Depunerile din coş trebuie 
verificate bilunar, şi dacă este necesar, trebuie curăţat. 
Pentru evitarea depunerilor de gudron se recomandă arderea periodică a unui foc 
intens, cu uşa închisă. 
La curăţirea coşului trebuie utilizate doar ustensile adecvate. 
Odată pe an trebuie curăţat coşul de către un specialist (hornar). 
 
Sfaturi generale: 
 
Se recomandă studierea reglementărilor locale ale pompierilor, şi firmelor de asigurări.  
Aceştia vă vor pune la curent cu modul de verificare al aparatului. 
Citiţi cu atenţie prezentul îndrumar înainte de a instala aparatul. Nerespectarea 
prezentelor instrucţiuni poate cauza accidentări la persoane, sau pagube materiale. 
Respectaţi prezentele instrucţiuni. 
 
Instrucţiuni de utilizare: 
 
Combustibilul, şi încărcarea acestuia 
 
Pentru funcţionarea şemineului la parametri ideali, trebuie folosite lemne uscate, de 
preferinţă lemne de esenţă tare, cu umiditate mai mică de 20%. Lemnele ude, au putere 
calorică mai redusă. Lemnele verzi sau ude nu ard bine, cauzează depuneri de gudron 
în şemineu şi în coş, sau chiar pot să conducă la incendierea coşului.  
Este interzisă, folosirea combustibililor minerali (cărbune), a lemnelor tropicale sau a 
lichidelor (ulei, alcool, motorină). 
Este interzisă folosirea şemineului ca crematoriu. 
După alimentarea cu lemne a şemineului, uşa se va închide cu atenţie, pentru a preveni 
spargerea geamului. 
Cantitatea normală de lemne la o încărcare este: cca. 3-4 buc., cu diametrul de 12-15 
cm. 
Nu puneţi lemne pe jar foarte incandescent. 
 
Aprinderea focului 
 
Pentru aprinderea focului parcurgeţi următoarele pasuri: 

1 - goliţi cenuşarul 
2 - puneţi lemnele mărunte, aşchi de lemne în focar (pe hârtie)  
3 - folosiţi hârtie pentru aprinderea acestora 
4 - aprindeţi hârtia de sub aşchii 
5 - pentru a nu se murdării geamul lasaţi uşa puţin deschisă (geamul fiind rece, 
se pot forma mici picături de condens, de care se pot lipi mici granule) 
6 - închideţi uşa  



7 - dacă focul s-a aprins puteţi să puneţi lemne mai mari 
8 - pentru reglarea focului urmaţi următoarele instrucţiuni 

 
Reglarea focului: 
 
Focul se reglează cu ajutorul regulatoarelor de aer, care se află pe panoul din faţă: vezi 
figurade mai jos. De la acesta se reglează cantitatea de aer care intră în focar. Focarele 
din fontă mai au un regulator de aer secundar. 
Uşa focarului trebuie să fie închisă, ca focul să fie reglabil şi să nu iasă fumul. 
Deschideţi uşa numai când puneţi lemne pe foc. 
Ţineţi seama că exteriorul şemineului precum şi obiectele din jur se încălzesc. Nu 
atingeţi şemineul fierbinte şi nici obiectele din apropiere. 

 
 
Sfaturi pentru exploatare: 
 
- Nu curăţaţi suprafeţele exterioare decât cu cârpă udă. Nu folosiţi soluţii care 
deteriorează vopseaua, sau provoacă fum şi miros. 
- Uşa de alimentare se ţine permanent închisă, exceptând timpul de alimentare. 
- Tineţi închisă uşa cenuşarului exceptând durata de golire. 
- Nu utilizaţi aparatul în spaţi închise complet (ermetic), trebuie asigurată circulaţia 
aerului. 
- Nu modificaţi fără aprobări aparatul. 
- Utilizaţi doar piese de schimb originale, de la producător. 
- Curăţaţi aparatul în mod regulat; burlanul şi coşul trebuie verificate periodic: dacă 
există depuneri sau dacă nu s-au înfundat. 
 



Sfaturi pentru siguranţă: 
 
- Niciodată nu utilizaţi şemineul dacă există gaze inflamabile în încăperea sa: pentru 
funcţionarea eficientă asiguraţi aerisirea spaţiului (gură de aerisire de minim 200 cm2). 
- Nu este permisă niciun fel de modificare a focarului. 
- Grătarul de aerisire al şemineului trebuie să fie în permanenţă deschis. 
- Pentru a evita incendiile, ţineţi la distanţă corespunzătoare materialele inflamabile sau 
combustibile, şi asiguraţi izolaţie termică adecvată. Materialele combustibile nu se pot 
amplasa mai aproape de 1,5 m de partea frontală a şemineului. Aceaşi distanţă trebuie 
păstrată şi în cazul rufelor de uscat.  
- Nu amplasaţi aparatul în locuri intens circulate. 
- Nu permiteţi accesul copiilor la aparat: explicaţi acestora că şemineul se încălzeşte în 
timpul funcţionării. 
- Nu puneţi cenuşa pe suprafeţe şi materiale inflamabile (cârpe, hârtie, carton, podea). 
Cenuşa se răceşte încet, putând rămâne cald timp îndelungat. 
- La primul foc se degajă mirosuri neplăcute din cauza arderii vopselei: este indicat ca 
geamul încăperii să fie deschis pe o scurtă durată. 
- Supraîncălzirea aparatului este periculoasă. 
- Nu este indicată arderea plantelor, cartoaneleor, materialelor plastice şi nici a 
deşeurilor menajere. 
- Nu construiţi semineu de înălţime prea mare. 
- Nu îndepărtaţi focarul şi nu-l dezmembraţi. 
- Nu folosiţi aparatul fără cenuşar, sau fără să fie curaţat: prin aceasta se evită 
deformarea elementelor din fontă (grătar/pereţi). 
- Nu lăsaţi să intre apă în aparat, şi nici în burlan. 
- Temperatura din încăperea aparatului poate influenţa funcţionarea acestuia, îndeosebi 
dacă există risc de îngheţ. 
 

Dacă se incendiază aparatul, burlanul sau coşul: 
închideţi imediat gurile de aerisire ale şemineului: 

uşa focar, uşa cenuşar, gura de aer primar 
 

ANUNŢAŢI POMPIERII !!! 
  
 
 
Probleme ce pot apărea, şi remedierea lor: 
 

PROBLEME APĂRUTE REMEDIERE 

Geamul se murdăreşte prea repede 
- verificaţi umiditatea lemnelor 
- deschideţi gura de aerisire din faţă 

Aparatul consumă prea mult combustibil 
- închideţi regulatorul de ardere 
- consultaţi distribuitorul 

Aparatul consumă prea puţin şi scoate mult 
fum 

- verificaţi şemineul şi coşul 
- evacuaţi depunerile din burlan 
- curăţaţi coşul 
- deschideţi regulatorul de ardere 
 

Lemnul nu arde bine 

- verificaţi umiditatea lemnelor 
- goliţi cenuşarul 
- degajaţi grătarul de aerisire 
- deschideţi regulatorul de ardere 



     

Model 

Dimensiuni 
mm 

L Ø F s P H1 H2 Øi Øs 

C20W 

 

692 180 415 40 430 670 520 1” 1” 

Date tehnice 

kW kWa R kg Pa 
% 

CO2 
°C c LL 

12 3,8 72,2 122 10-15 0,27 381 4,2 0,5 

- Pentru a evita deformarea grătarului din fontă niciodată nu utilizaţi aparatul cu 

cenuşiera plină: aceasta duce la pierderea garanţiei! 

- Protejaţi aparatul de umiditate şi de formarea condensului pe racordul tur 

respectiv retur. 

- Funcţionarea aparatului poate fi influenţată de condiţiile climatice locale. 

 
kW putere termică nominală 
kWa putere termică pe încălzire centrală 
R randament 
kg masa aparatului 
Pa  tiraj la coş ideal 

%CO2 Concentraţie medie de bioxid de carbon la putere 
nominală 

°C temperatura medie a gazelor de ardere 
c consum specific orar de combustibil 
LL(m) lungime lemne de foc    

 
 

 



Scheme de instalare 

 

 

A B 

 
 
 
A – instalare simplă 
 
B – instalare cu regulator electronic şi vană cu 3 căi 
  



  

C D 

 
C – instalare cu regulator electronic şi vană cu 3 căi cu preparare apă caldă menajeră 
 
D – instalare cu regulator electronic şi vană cu 3 căi cu preparare apă caldă menajeră 
combinată cu o altă sursă de încălzire 



CERTIFICAT DE GARANŢIE 
 

 
PRODUS:    FOCAR DIN FONTĂ PENTRU ŞEMINEE       

TIP: .......................... 

PRODUCĂTOR:   Chimeneas y Barbacoas FERLUX, S.A.U. - SPANIA  

IMPORTATOR: SC MELINDA-IMPEX INSTAL SA, Odorheiu-Secuiesc str. Beclean nr. 314 

VÂNZĂTOR (nume şi adresa): ................................................................... 

CUMPĂRĂTOR (nume şi adresa):  ............................................................ 

DOCUMENTUL DE VÂNZARE: ...................... NR. ................ / ..................... 

 
   Garanţia asigurată cumpărătorului de către vânzător este în conformitate cu legislaţia în vigoare în România, 
armonizată cu legislaţia Uniunii Europene: Legea 449/12.11.2003, şi cu Ordonanţa nr. 21/21.08.1992, 
republicată în M.O. nr. 208/28.03.2007, după cum urmează: 
1. Garanţia prin reparare se acordă în perioada de garanţie, dacă instalarea şi întreţinerea produselor este 

efectuată de personal autorizat, astfel încât datorită instalării şi întreţinerii, produsul să nu sufere deteriorări 
ce ar afecta buna lui funcţionare, sau ar cauza scoaterea lui din funcţiune; 

2. Garanţia prin înlocuire acoperă orice defecţiune de material sau viciu de fabricaţie, care ar apărea în 
perioada de garanţie.  

3. Cheltuielile cu înlocuirea sau repararea produselor, în perioada de garanţie se suportă de furnizor/producător, 
şi acestea se vor executa, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data semnalării defecţiunii. 

4. Perioada de garanţie este de 24 luni, cu începere de la data livrării produsului, şi prelungindu - se cu 
perioada ce se scurge de la data reclamaţiei, până la data înlăturării defecţiunii, sau înlocuirii produsului. 

5. Perioada de garanţie se prelungeşte cu 12 luni, numai după o revizie executată de personalul de 
specialitate SC Melinda-Impex Instal SA sau o firmă de specialitate autorizat de producător. 

6. Defecţiunile datorate transportului,depozitării, montării, utilizării sau întreţinerii incorecte, folosirii 
pieselor incompatibile sau neoriginale, greşelilor sau modificărilor făcute de către instalator şi/sau 
cumpărător, nu fac obiectul garanţiei. 

7. La cumpărarea produsului cumpărătorul are obligaţia să verifice completarea certificatului de garanţie 
cu toate datele necesare, semnarea şi ştampilarea de către vânzător; totodată poate să solicite date 
referitoare la modul de transport, depozitare, instalare, folosire şi întreţinere corect(ă) a produsului, în afară de 
cele specificate în cartea tehnică. 

8. Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garanţie, cumpărătorul are obligaţia de a prezenta vânzătorului: 
prezentul certificat de garanţie şi documentul de cumpărare în original, precum şi o prezentare cât mai 
detaliată a defecţiunii constatate. 

9. Prin semnarea acestui certificat, cumpărătorul îşi exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act şi 
declară că a preluat produsul în bună stare, a înţeles obligaţiile ce îi revin pentru a putea beneficia de 
garanţia acordată de furnizor, conform legislaţiei în vigoare. 

10. Durata medie de utilizare a produsului este de 10 ani. După perioada de garanţie, sau în cazul unor 
defecţiuni a căror reparaţie este extragaranţională, la cerere se asigură service de întreţinere şi reparare 
contra cost pe toată durata medie de utilizare. 

11. Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garanţia (comercială, contractuală) oferită 
de operatorul economic. 

 
 
 
 
 

ATENŢIE: Factura Dvs. de cumpărare este documentul de garanţie. Se va păstra cu grijă şi se va prezenta în 
cazul reclamaţiilor!!! 

SEMNĂTURA ŞI 

ŞTAMPILA IMPORTATOR 

SEMNĂTURA ŞI 

ŞTAMPILA VÂNZĂTOR 

SEMNĂTURA 

CUMPĂRĂTOR 



Menţiuni referitoare la activităţile de service prestate asupra Produsului 
 

Nr. 
crt 

Denumire 
produs 

Data 
reclamaţiei 

Defecţiune 
reclamată 

Activitate de 
service 

executată 

Data 
executării 

Unitatea de 
service 

(semnătura, 
ştampila) 

Semnătură 
posesor 

Observaţii 

1. 
 
 
 
 

        

2. 
 
 
 
 

        

3. 
 
 
 
 

        

4. 
 
 
 
 

        

 
 
Centre service din ţară 
 

LOCALITATE DENUMIRE ADRESA TELEFON 

Bacău SC Melinda-Impex Instal SA Str. Abatorului nr. 4 0234-510093 

Bucureşti  SC Melinda-Impex Instal SA Parc Industrial A1 

Şos. Buc. - Piteşti 13,5 km 

021-3504703 

Odorheiu-Secuiesc SC Melinda-Impex Instal SA Str. Beclean nr. 314 0266-207400 

Oradea SC Melinda-Impex Instal SA Calea Clujului nr. 311 0259-407690 

Târgu Mureş SC Melinda-Impex Instal SA Str. Recoltei nr. 17 A 0265-252990 

Timişoara SC Melinda-Impex Instal SA 
Str. Gramma nr. 8B şi 8C, 
Comuna Dumbrăviţa 

0256-400774 

 


