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Acest document este parte esentiala a produsului.                                                                                       Acest manual, inclusiv toate fotografiile, schitele
tehnice si marcile sunt protejate de drepturi de autor. Producatorul isi rezerva dreptul de a corecta si 
modifica prezentul manual fara nicio obligatie de notificare prealabila. Pentru informatii suplimentare, 
accesați www.kratki.com.
MASURI DE SIGURANTA!!!
• Urmati intotdeauna toate legile si standardele locale aplicabile atunci cand instalati si utilizati produsul.
• Citiți și înțelegeți acest manual înainte de a încerca să instalați sau să folosiți produsul.
• Acest produs nu este conceput pentru funcționare continuă.
• Bio Semineu este un produs decorativ destinat utilizarii interioare si al utilizarii periodice exterioare,
terasel si balcoanele, daca adapostul este protejat impotriva intemperiilor (vant, ploaie, temperaturi
scazute sau umiditate excesiva).

• Utilizati produsul numai așa cum este permis in acest manual.
• A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
• Nu lăsați niciodată produsul nesupravegheat când in timpul functionarii.
• Nu lăsați produsul să ardă atunci când este nesupravegheat.
• Utilizați în spații interioare bine ventilate.
• Utilizați gradul de combustibil bio specificat de producător (produsul recomandat este BIO-DECO
oferit spre vanzare de producator)

• Nu supraîncărcați peste capacitatea maximă indicată de marcajul MAX pe recipientul cu biocombustibil (Fig. 1)
• Nu așezați niciodată materiale combustibile sau inflamabile pe acest produs
• Asigurați-vă că peretele / masa / podeaua pe care se va așeza / agăța produsul este suficient de 
puternică pentru a suporta greutatea produsului.

• Nu încercați să modificați Semineul Bio.
• Atenţie! Șemineul bio este fierbinte atunci cand arde.
• Nu fortati artificial focul cu jeturi sau rafale de aer (nu suflati catre flacara in timpul arderii)
• În cazul în care Biosemineu are grile de convectie (aer) sau aerisiri, mențineți-le deschise și
nu le acoperiti niciodată și nu le obturati cu nimic.

• Păstrați combustibilul bio la temperatura ambientala și departe de toate zonele de pericol de 
incendiu conform reglementărilor locale aplicabile.

• Păstrați un stingător de lucru certificat pentru foc alimentat cu etanol în camera în care este instalat produsul
sau in apropiere (stingatorul trebuie sa fie alimentat cu CO2; alternativ o pătură de stins incendiu este suficientă).

• Folosiți numai piese de service originale.
• Absorbantul din recipientul cu biocombustibil se va degrada în timp. Înlocuiți-l la fiecare doi ani.
• Producătorul permite plasarea numai accesoriilor decorative produse de Kratki.pl Marek Bal
in vatra semineului

• Nu așezați niciodată accesorii decorative direct peste arzător.

DESCRIERE BIO SEMINEE

Coloanele din tabelul 1 arată specificațiile produsului după cum urmează:
1. COD Identificarer produs
2. Tipul de Semineu Bio:

A – Incastrat sau aplicat
B – Portal / de sine statator
C – Versiune mobila

3. Greutate
4. Capacitate maximă de alimentare a biocombustibilului

INSTALARE
Instalați rezervorul cu biocombustibil in șemineul bio instalat deja la locul de utilizare finala.
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Păstrați bioșemineul la cel puțin 1 m distanță de toate materialele și produsele combustibile. 
Inainte de instalarea șemineului, asigurați-vă că încăperea în care urmează să fie utilizată este
suficient ded ventilata natural și niciun o sursa de alimentare cu aer nu este închias sau 
obstrucționata în alt mod. Nu folosiți Bio Semineul în camere cu un volum interior sub 40 m3. 
Se  pot utiliza mai multe Bioseminee într-o singură cameră dacă consumul lor total  de combustibil 
nu depășește 0,6 l / h și este asigurată o ventilație suplimentară. Ventilarea trebuie să modifice 
volumul complet de aer din încăpere cel puțin o dată pe oră. (Trebuie aerisit)
Semineele pentru instalare permanentă încorporată trebuie să fie atașate pe un perete plat sau în 
colț sau pentru instalarea într-o adâncitură (nisa) de perete realizată într-un material necombustibil 
sau dintr-o construcție plăci (de exemplu, panouri de gips-carton cu rezistență la foc). În funcție de 
modelul de Biosemineu, panoul din spate poate avea găuri necesare pentru instalarea suspendată 
sau găuri rotunde pentru fixarea directă pe substrat. Odata cu produsul se ofera si șuruburile de 
instalare dedicate și dibluri de perete conform cerințelor modelului. Dacă șemineul bio nu a fost fixat 
în siguranță, reglați-l prin strângere a șurubului în mod corespunzător. Șemineul Oscar Bio trebuie 
fixat cu kitul de instalare livrat. Dacă semineul bio este incastrat într-o adâncitură (nisa) de perete, 
mențineți distanța necesară între semineu și carcasa sa în incinta peretelui (minim 10 mm).
Semineele bio de sine stătătoare / portale nu necesită fixare permanentă a niciunei componente 
structurale. Unele versiuni de seminee de sine stătătoare pot necesita montaj înainte de utilizare 
(Fig. 5 - 7). Semineele mobile sunt produse de sine stătătoare care pot fi amplasate direct pe 
mobilier sau rafturile de perete.
În funcție de model, acesta poate avea un sistem de geam dedcorativ inclus cu o bază speciala 
pentru instalarea geamului de sticlă, așa cum se arată în Fig. 8.

ALIMENTAREA SI APRINDEREA
Aprindeți focul în Șemineul după ce instalarea sa a fost finalizată. Nu realimentați cu combustibilul 
bio atunci când semineul inca arde. Nu aprindeți focul în produs când este fierbinte. Rezervorull 
cu biocombustibil va rămâne fierbinte până la 1 oră după ce focul s-a stins. Verificați rezervorul
de bioocombustibil de etansietate, integritate și scurgeri de fiecare dată înainte de realimentare.
Rezervorul de bio-combustibil are un absorbant de siguranță in interior pentru a preveni vărsarea 
combustibilului bio dacă semineul bio este înclinat sau se rastoarna. Pentru a obtine o 
performanță bună de ardere, alimentați cel mult 50% din capacitatea maximă a recipientului cu 
biocombustibil. Nu supraîncărcați peste capacitatea maximă indicată prin marcajul MAX de pe 
rezervorul cu biocombustibil (Fig. 1).
Nu aprindeți Șemineul dacă rezervorul este supra-alimentat cu combustibilul. Dacă varsati 
combustibil, ștergeți imediat toate suprafețele cu un prosop de hârtie. Aprindeti semineul
cu chibrituri lungi de șemineu sau bricheta lunga. Flăcările au culoare și înălțime potrivita după 
15 minute de la aprindere. Înălțimea flăcării depinde de ventilația camerei. Rezervoarele de 
combustibil cu capac culisant (Fig. 2 a) permit reglarea înălțimii flăcării prin mișcarea. Folositi tija
pentru a seta raportul de deschidere a amortizorului glisant. Reglați înălțimea flăcării astfel încât 
partea superioară a corpului Șemineului Bio nu este expusa direct la foc. Păstrați o distanță sigură 
de minimum 0,5 m de la Șemineul Bio când este aprins și arde. În funcție de model, consumul de 
combustibil poate varia de la 0,2 l / h la 0,6 l / h.

STINGEREA / OPRIREA
Pentru a stinge flacăra în șemineul bio, acționați tija pentru a închide amortizorul culisant și izolați 
fluxul de aer de arzător (Fig. 2 b). Înainte de a re-aprinde Biosemineul, așteptați se răcește la 
temperatura rezervorului. Nu stingeti niciodată Biosemineul cu apă sau lichid. Dacă combustibilul 
bio vărsat este aprins, folosiți un stingător de pulbere uscat sau suflați focul cu un produs neinflamabil
material. Semineele Bio fără capac glisant sunt stinse prin izolarea aerului de la arzător cu un 
capac special livrat odata cu produsul (Fig. 3).

RO
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INTRETINERE
Intretinerea produsului se face numai atunci când a fost stins și sa răcit. Curățați frecvent 
șemineul bio. Curățați piesele și rezervorul de biocombustibil cu o cârpă umedă și cu foarte
putina solutie de curatat potrivita pentru suprafața pe care o curățați. Dacă șemineul bio are un 
geam se poate curata cu produse de curățat de sticlă de uz casnic comerciale.

GARANTIE COMERCIALA
Dacă Biosemineu a fost deja folosit, acesta nu poate fi înlocuit sau returnat la cererile de garanție.
Producătorul garantează funcționarea corectă a materialului absorbant original din rezervor timp 
de 2 ani de data cumpararii. Cumpărătorul trebuie să citească și să înțeleagămanualul de  instalare
si operare (folosire). Dacă doriți să raportati un defect al produsului, prezentați un raport de 
reclamație impreuna cu dovada de cumpărare. Aceste documente sunt necesare pentru ca 
procedura de reclamație în garanție să înceapă. Reclamația ta va fi examinată în 14 zile lucrătoare 
de la data solicitării defectelor la garanție, în scris. Cererile de garanție pot fi trimise in scris prin 
e-mail la contact@pefoc.ro
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LEGENDA SIMBOLURI

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

EN 1.Utilizați gradul de combustibil bio specificat de producător (produsul recomandat este BIO-DECO
oferit spre vanzare de producator)
2.NU alimentati in timp ce functioneaza 3.NU alimentati daca rezervorul este fierbinte
4.NU aprinde focul daca produsul este fierbinte. 5. Nu instalați și nu folosiți produsul în tiraj (curent)
6.NU mutati produsul in timp ce arde
7.Produsul este doar pentru uz decorativ.
8.Nu supraîncărcați rezervorul cu biocombustibil. Ștergeți imediat întregul combustibil vărsat
9.Utilizați produsul numai în camere bine ventilate și în conformitate cu cerintele producătorului
10.Nu lăsați copii nesupravegheați sau nimeni fără cunoștință de pericolele cauzate de produs
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TABELE SI DESCRIERI

RO

Fig. 1. MAX = Marcajul nivelului maxim de umplere a combustibilului
 din recipientul de biocombustibil

B ( 3 )

B

Fig. 2. Exemple de rezervoare de biocombustibil cu capac culisant: (a) deschis; (b) închis

a. b.
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Fig. 3. Rezervoare cu biocombustibil cu capac pentru stingerea arzătorului: (a) FLAT; (b) Tango

Fig. 4. Montajul Biosemineelor de tip OSCAR
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a.

b.

Fig. 5. Montajul Biosemineelor din seria HOTEL

Rys. 6. Montajul Semineului LINATE



55

RO

Rys. 7. Montajul gamei: a) Romeo, b) Sierra, c) Galina d) Hotel S

a. b. c.

Rys. 8. Montajul sticlei decorative pe baza metalica. Exemplificat pe modelul Delta
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1 2 3 [kg] 4 [l]
AF A 20,8 0,5

ALPHA A 16,8 0,5
APRIL B 73 0,75
ARIES B 69 0,75

AUGUST B 67 0,75
BALL A 35 0,5

BIOMISA C 8,2 0,5
BIOMISA MINI C 3,8 0,2

BRAVO A 23,1 0,5
BRAVO 2 A 22,6 0,5
CHARLIE A 19,8 0,75

CHARLIE 2 A 14,4 0,5
DECEMBER B 82 0,75
DELTA 1200 A 21 1,4
DELTA 900 A 16 2 x 0,5
DELTA 700 A 13 0,75
DELTA 600 A 11 0,5

DELTA A 6,8 0,2
DELTA 2 A 8,4 0,5
DELTA 3 A 15,5 3 x 0,2

DELTA FLAT A 13,3 0,4
ECHO C 7,8 0,2
EGZUL B 69 0,75

FEBRUARY B 52 0,75
FOXTROT B 14,7 0,2

GALINA C 3,8 0,3
GOLF A 4,4 0,2

HOTEL B 15,1 0,5
HOTEL KRZAK B 12 0,5

HOTEL MINI B 5,7 0,2
HOTEL MINI KRZAK B 6 0,2

INDIA C 4 0,5
INDIA MAX C 6,6 0,75
INDIA MIN C 2 0,2
JANUARY B 52 0,75

JULIET 1100 A 23,5 0,5
JULIET 1500 A 31,5 2 x 0,5
JULIET 1800 A 38 3 x 0,5

JULY B 64 0,5
JUNE B 21 0,5

JUPITER B 63 0,75
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1 2 3 [kg] 4 [l]
KILO C 6,8 0,2

LEGIONIS B 85 0,75
LIBRA B 74 0,75
LIMA A 22,6 0,6

LINATE C 61 0,75
MARCH B 54 0,75

MAY B 62 0,75
NEST C 4 0,2

NOVEMBER B 52 0,75
OCTOBER B 52 0,75

OSCAR A 25 0,5
PAPA A 14,4 0,2

PAPA MANHATTAN A 15,2 0,2
PAPA MORPHO A 15,2 0,2
PAPA SMERF A 16 0,2

PINUS B 66 0,75
PLANET B 81 0,75

QUAERERE B 63,5 0,75
QUAT A 10,9 0,5

QUEBEC A 45 2 x 0,75
ROMEO B 19 0,5

SCORPIO B 63 0,75
SIERRA B 48,5 0,5

TANGO 1 B 4 0,2
TANGO 2 B 5,2 0,2
TANGO 3 B 5,6 0,2
TANGO 4 B 10,4 0,2
TERRA B 55 0,75
VIRGO B 72 0,75

WHISKEY B 15 0,2
WHISKEY 2 B 24 0,5

Pentru a obtine o  performanță bună de ardere, alimentați cel mult 50% din capacitatea maximă 
a recipientului cu biocombustibil.
 
 
Acest produs este importat in Romania de catre societatea: PEFOC.RO SRL
Accesati siteul nostru www.pefoc.ro pentru detalii suplimentare

Tabel 1
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