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Für den INSTALLATEUR: Lassen Sie das Handbuch bei dem Gerät.

VERBRAUCHER: Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Pentru MONTATOR: Predati manualul impreuna cu Semineul

Pentru BENEFICIAR: Pastrati manualul pentru viitoare interventii
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! NOTĂ
SUPRAFEȚELE FIERBINȚI POT CAUZA ARSURI

NU ATINGEȚI NICI O SUPRAFAȚĂ ÎN FUNCȚIUNE A 
APARATULUI ÎNAINTE SĂ SE RĂCEASCĂ.

NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII SAU ALTE PERSOANE CE 
NECESITĂ ATENȚIE LÂNGĂ DISPOZITIVUL ÎN FUNCȚIUNE.

NOTĂ!
DISPOZITIVUL ESTE FIERBINTE! COMPONENTELE SE POT ÎNCINGE!

POT APĂREA ARSURI CA URMARE A CONTACTULUI CU SUPRAFEȚELE FIERBINȚI ALE 
DISPOZITIVULUI. COPIII, PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ (SAU ALTE PERSOANE CARE AU NEVOIE DE 
ÎNGRIJIRE), ANIMALELE, ÎMBRĂCĂMINTEA, MOBILA INFLAMABILĂ SAU ORICE COMBUSTIBIL SAU 
ALT MATERIAL INFLAMABIL TREBUIE ȚINUTE DEPARTE DE APARAT.

NU UITAȚI SĂ ÎNTREȚINEȚI APARATULUI, AȘA CUM SE RECOMANDĂ ÎN ACEST MANUAL!

Citiți manualul până la capăt și puneți-l la dispoziția oricărui utilizator posibil al 
dispozitivului înainte de a-l utiliza, instala sau demonta.

Vă mulțumim pentru încrederea și alegerea HOME BOX EASY. Acest dispozitiv a fost proiectat 
ținând cont de siguranța și confortul dumneavoastră. Suntem încrezători că veți fi mulțumiți 
de alegerea dumneavoastră datorită angajamentului pe care ni l-am asumat în proiectarea și 
producția acestui dispozitiv. Înainte de instalare și utilizare, citiți cu atenție acest manual. Dacă 
aveți întrebări sau nelămuriri, contactați departamentul nostru tehnic. Orice informații 
suplimentare sunt disponibile pe site-ul nostru web www.kratki.com.

Kratki.pl Marek Bal este un producător binecunoscut și apreciat de dispozitive de încălzire, atât pe 
piața poloneză, cât și pe cea europeană. Produsele noastre sunt realizate pe baza unor standarde 
restrictive. Fiecare radiator de caldura fabricat de companie este supus controlului calității fabricii, în 
timpul căruia este supus unor teste riguroase de siguranță. Utilizarea materialelor în producție
Cea mai bună calitate garantează utilizatorului final o funcționare sigură și fiabilă a dispozitivului. 
Acest manual conține toate informațiile necesare pentru conectarea, operarea și întreținerea 
corespunzătoare a semineului HOME EASY BOX.
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DIMENSIUNI DE INSTALARE

Fig. 1 Desen dimensional HOME EASY BOX

RO



INFORMAȚII DE  FOND

IMPORTANT: PĂSTRAȚI ACEST MANUAL

NOTĂ: NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR DIN ACEST MANUAL ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 
INSTALAREA SAU FUNCȚIONAREA. NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR PENTRU PIESELE ȘI 
ACCESORIILE PERMISE PENTRU ACEST DISPOZITIV POATE DUCE LA RĂNIREA GRAVĂ SAU 
DETERIORAREA PROPRIETĂȚII.

FIECARE MODEL DE INSTALARE ESTE UN MODEL DEDICAT; ADICĂ, ESTE DESTINAT 
INSTALĂRII INTUITIVE ȘI RAPIDE NUMAI A MODELULUI ȘEMINEULUI, CARE ESTE LISTAT ÎN 
PAGINA TITLU ȘI ÎN DESCRIEREA INSTALĂRII.

ESTE INTERZISĂ INSTALAREA ALTUI FOCAR ÎNTR-UN MODEL DE ȘEMINEU DEDICAT, 
ALTUL DECÂT CEL  MENȚIONAT ÎN MANUAL.

CARCASA ESTE PROIECTATĂ PENTRU INSTALARE INTUITIVĂ LA COSTURI ȘI EFORTURI REDUSE.
CU TOATE ACESTEA, INSTALAȚIA TREBUIE SĂ FIE EFECTUATĂ DE CEL PUȚIN 2 PERSOANE 
CAPABILE DIN PUNCT DE VEDERE FIZIC, DATORITĂ NECESITĂȚII DE A MANIPULA ELEMENTE DE 
DIMENSIUNI ȘI GREUTATE SEMNIFICATIVE.

Este important să se verifice periodic integritatea și rigiditatea structurii în sine, precum și 
elementele individuale ale construcției pentru orice deteriorare. Trebuie amintit că fiecare 
dispozitiv încorporat este supus unor baleieri periodice ale coșului. Orice inspecție sau revizie 
posibilă a aparatului poate fi efectuată numai de un hornar/un tehnician calificat, cu calificări 
corespunzătoare. Nerespectarea acestor reguli poate duce la o pierderea sănătății sau chiar la 
moarte și la deteriorarea bunurilor.

Instalarea și utilizarea trebuie efectuate în conformitate cu reglementările naționale aplicabile 
privind construcțiile. Distribuitorul autorizat vă poate ajuta să stabiliți măsurile de siguranță care 
trebuie luate la instalarea sau utilizarea aparatului. În unele cazuri, poate fi necesar să se obțină o 
autorizație de instalare sau de funcționare a unui astfel de aparat, indiferent de schema de 
instalare a clădirii și a aparatului în sine. Consultați întotdeauna distribuitorul sau inspectorul de 
construcții autorizat pentru a stabili ce reglementări se aplică utilizării și/sau instalării aparatului în 
zona dumneavoastră. În absența reglementărilor care reglementează instalarea și utilizarea, este 
esențial să respectați instrucțiunile și codul de siguranță împotriva incendiilor.

Nu porniți unitatea dacă una dintre componentele sale a fost demontată, deteriorată sau distrusă 
anterior. Înainte de reutilizare, este obligatoriu să înlocuiți piesa lipsă sau deteriorată cu o rezervă 
originală indicată de producător.
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INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

PRIMA DESPACHETARE A SEMINEULUI ACHIZIȚIONAT
Dacă observați vreo defecțiune sau articole lipsă în timpul inspecției coletului, contactați 
distribuitorul autorizat.

Asigurați-vă că nici o componentă setului nu a fost deteriorată în timpul transportului. Controlul 
trebuie să se efectueze în prezența furnizorului. Semineul achiziționat ar trebui să conțină 
toate elementele necesare pentru asamblarea șemineului și radiatorului:

- Un focar de șemineu complet, gata de utilizare.
- Baza șemineului cu picioare reglabile.
- Asamblare automată completă cu elemente de fixare.
-  Instrucțiuni de instalare și utilizare.

Datorită posibilității unor temperaturi ridicate, în special pe geamurile dispozitivului, toate 
lichidele inflamabile trebuie amplasate la o distanță sigură față de dispozitiv, inclusiv de 
elementele încorporate. Copiii, persoanele în vârstă și altele trebuie informați și avertizați cu 
privire la posibilitatea unor temperaturi ridicate pe aparat în timpul și imediat după funcționare și 
trebuie să evite contactul cu aparatul pentru a preveni arsurile și aprinderea hainelor.

Copiii mici, sugarii, persoanele infirme și alte persoane care necesită o atenție specială în 
apropierea dispozitivului ar trebui să fie sub supraveghere specială. Aceste persoane pot fi 
deosebit de vulnerabile la contactul accidental cu dispozitivul. Dacă este necesar, ar trebui avută 
în vedere utilizarea barierelor de siguranță pentru a limita accesul la echipament.

ESTE STRICT INTERZISA utilizarea combustibililor lichizi sau gazosi sau a altor materiale 
inflamabile pentru a aprinde aparatul!

Pentru a evita accidentele, nu este recomandat să permiteți utilizarea dispozitivului persoanelor 
care nu sunt familiarizate cu acesta. Din motive de siguranță, utilizați întotdeauna mănuși și 
ochelari în timpul lucrărilor de întreținere.

Nu loviți și nu vă sprijiniți de nici o parte a dispozitivului.

NOTĂ: Nici o altă parte a dispozitivului nu poate fi înlocuită cu excepția celor furnizate 
de producător sau recomandate de acesta.
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NOTA: Toate suprafețele dispozitivului și componentele HOME EASY BOX, în special în 
versiunea cu panouri din oțel, trebuie tratate ca suprafețe de lucru! Acest lucru înseamnă că în
timpul funcționării dispozitivului, toate elementele vizibile ale dispozitivului și carcasa acestuia
pot atinge temperaturi foarte ridicate, astfel încât este periculos să atingeti orice suprafață 
vizibilă a dispozitivului și carcasa acestuia în timpul funcționării și până la răcire.
 
NOTĂ: Dispozitivul și componentele vizibile pot fi foarte fierbinți chiar și pentru câteva ore 
după ce a fost stins. Toate activitățile legate de reîncărcarea combustibilului sau îndepărtarea 
cenușei trebuie efectuate cu mănuși termorezistente!



Piulita hexagonala
cu saiba cu
blocaj M6 DIN
6923

7 Surub cu cap inbus
M6x10 
DIN 912 / ISO 4762 
/ 82302

4

Piulita hexagonala
            M6 

DIN 934 / 82144

44 Surub inbus cap tesit
M6x10~ ISO 7380

7

Saiba (simpla
plata) M6 DIN 
125 / 82005

44 Surub Hexagonal 
M6x12 DIN 
933 / ISO 4017 / 
82105

48

Surub tesit imbus
M4x6 ISO 7380

8 Surub Hexagonal
M6x20 DIN 
933 / ISO 4017 / 
82105

10

Surub cap tesit
imbus M5x10~ 
ISO 7380

8 Picioare reglabile 4

PRINDERI
Urmatoarele piese de prindere sunt inclue in set:

REGULI DE INSTALARE
Instalarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu cerințele legislației în vigoare în țara sau 
regiunea în cauză. În absența unor astfel de reglementări, trebuie respectate regulile din acest 
manual și normele de siguranță împotriva incendiilor.

Acest aparat a fost testat pentru calitate și siguranță și a fost certificat de către un institut de testare 
notificat, iar carcasa a fost testată pentru rezistență și siguranță doar cu acest dispozitiv!

INSTALARE - INTRODUCERE

NOTE PRIVIND DEPLASAREA DISPOZITIVULUI:

Acest dispozitiv a fost proiectat pentru o instalare și o asamblare ușoară, cu posibilitatea de a-l 
amplasa practic oriunde, de exemplu, orice loc în care hornul poate fi scos în conformitate cu 
cerințele de instalare din manualul șemineului și cu legislația privind construcțiile.

AVERTISMENT: NU ÎNCERCAȚI SĂ DEPLASAȚI DISPOZITIVUL ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII!
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Pasul 1:Amplasati focarul de semineu pe baza dedicata, dupa ce ati pozitionat baza cat mai 

Surub hexagonal
M5x16 DIN 
933 / ISO 4017 
/82105

12 Arcuri de tensionare 2

INSTALAREA DISPOZITIVULUI
Dispozitivul trebuie asamblat conform schemei de mai jos. Omiterea oricărei etape în timpul instalării 
poate duce la deteriorarea dispozitivului în timpul funcționării sau chiar la situații periculoase care 
pot afecta sănătatea utilizatorilor dispozitivului.

aproape de locul final in care va fi amplasata constructia, lasand minim 0,5m liber pe toate partile
pentru a asigura spatiu necesar pentru instalarea constructiei de la pasii urmatori. Pozitia exacta
a focarului pe baza dedicata trebuie sa fie conform indicatiilor de pe schita de la Pasul 2. astfel
va va fi mult mai usor sa fixati focarul cu suruburi pe baza.
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Pasul 2. La acest pas, se va fixa focarul de baza cu ajutorul suruburilor conform schitei.

Pasul 3: Asamblati mai apoi elementele de structura din partea inferioara a constructiei conform
schitei de mai jos.
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A ( 1 / 2 )

A

A ( 1 / 2 )

A

Odkręcić śruby mocujące osłony
i przykręcić nimi ramkę.

Pasul 4. Urmand diagrama de mai jos, instalati elementele portante ale constructiei.

Pasul 5: La acest pas, desfaceti suruburile care fixeaza mantaua superioara focarului
si mai apoi folositile pentru a fixa rama de constructie urmand diagrama de mai jos. 

Desfaceti suruburile de sus
fixati mai apoi rama de montaj
cu ajutorul acestora
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Pasul 6: Fixeaza mai apoi ultimele 2 corniere frontale ale structurii pe rama montata anterior 
si mai apoi fixeaza si cornierele din spate de rama de montaj.
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Górne kątowniki ustawić z zachowaniem
odległości 1227 mm od nogi do
mocowania wieszaka.

Wypoziomować wkład, tak żeby możliwe
było umieszczenie blendy pod parapetem.

12
27

Pasul 7: Fixeaza cu suruburi rama superioara a semineului, mai apoi aseaza in nivel intreaga 
structura astfel incat sa permita instalarea panourilor exterioare de la pasul 9 din manual cu 
usurinta. Este foarte important sa respectati dimensiunile indicate mai jos, astfel se va permite
accesul suficient la sticla laterala ce permite curatarea semineului in interior.

Adjusteaza distanta superioara
la 1227 mm fata de picioarele
constructiei

Niveleaza structura
in asa fel incat sa permita
si instalarea ramei de acoperire
sub usa focarului
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Śruba M5x16

Pasul 8: Fixeaza panourile laterale incepand cu partea de jos, conform diagramei de mai jos. 
Pur si simplu asambleaza panourile prin agatarea acestora in gaurile din structura de rezistenta
Odata instalate, acestea pot fi aranjate (nivelate) si ulterior folosind suruburile M5X16, furnizate
in kit, conform diagramei de mai jos. In aceasta etapa este posibila si instalarea panourilor din
spate, incepand cu cele de jos si agatandu-le de gaurile din structura semineului.

Suruburi M5x16
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Pasul 9: Montati mai apoi rama prefabricata din jurul focarului, asigurandu-va ca structura este
asezata in nivel.
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Pasul 10: Potriveste pe structura cele 2 panouri laterale conform schitei de mai jos. Dupa instalare,
poti aranja (nivela) panourile folosind suruburile de tip M5X16 furnizate in kit.

Pasul 11: Aranjeaza cu grija ultimele panouri ale constructie agatandu-le de sus in jos in gaurile
din cornierele structurii semineului. Dupa instalare, poti nivela (aseza) panourile cu ajutorul 
suruburilor de tip M5X16 furnizate in setul semineului.
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Pasul 12:Fixeaza cappacul de sus cu ajutorul suruburilor conform schiteid e mai jos.

După instalarea unității și a instalației, capacul trebuie să fie rupt în locul în care hornul va 
ieși pentru a conduce liber conducta de evacuare: Partea superioara sau Partea din spate
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SELECTAREA LOCAȚIEI DISPOZITIVULUI ÎNTR-O CLĂDIRE DEDICATĂ.
Alegerea locului de instalare a dispozitivului într-o clădire dedicată ar trebui să fie dictată de locul în 
care se află hornul la care va fi conectat. Instalarea dedicata vă oferă mai multe posibilități de ieșire a 
hornului, în funcție de condițiile create de instalarea existentă a coșului, sau în funcție de metoda 
finală de evacuare.

CONECTAREA DISPOZITIVULUI LA SISTEMUL HORNULUI.

Conectarea șemineului la sistemul hornului trebuie să respecte reglementările locale privind 
construcția și instrucțiunile cuprinse în manualul aparatului. Dacă nu există instrucțiuni locale pentru 
instalarea aparatului și a coșului său, urmați instrucțiunile din manualul aparatului și conexiunea 
acestuia la aparatul achiziționat.

ÎNTREȚINERE / ATENȚIE!!!
Toate lucrările de întreținere trebuie efectuate pe o unitate răcită cel puțin 12 de ore, după ce a 
fost stinsă.

ATENȚIE!!!
Unitatea poate fi întreținută numai de un tehnician calificat. De asemenea, trebuie să fie 
amintit că că fiecare aparat de încălzire necesită măturarea coșului în conformitate cu 
legislația locală privind construcțiile, dar cel puțin o dată pe an.

- Dispozitivul trebuie inspectat periodic cel puțin o dată pe an.
- Curățarea trebuie făcută regulat sau când apare cenușă în exces.
- Nu se pot efectua modificări ale proiectării unității.
- Dispozitivul nu trebuie curățat cu agenți corozivi.
- În momentul înlocuirii elementelor individuale, utilizați numai piese originale disponibile  la 

producător.



VANZATOR

Nume:
Stampila si semnatura 
       vanzatorului

Adresa:

Tel/fax:

Data vanzarii:

BENEFICIAR FINAL
Insertul pentru semineu trebuie instalat în conformitate 
cu regulile și reglementările valabile în țară si prevederile 
din manual de către un instalator având calificările 
necesare.

Declar că, după citirea manualului de operare și a 
condițiilor de garanție în cazul nerespectării dispozițiilor 
incluse, producătorul nu poartă nicio responsabilitate 
pentru garanție.

Data si semnatura lizibila
a beneficiarului

MONTATORUL SEMINEULUI
Numele firmei ce a efectuat montajul:

Adresa montatorului:

Tel/fax:

Data montajului:

Prin prezenta declar că șemineu instalat de compania 
mea îndeplinește cerințele din manualul de operare si 
este instalat în conformitate cu standardele, cerintele
si normele din domeniu.

Stampila si semnatura 
       montatorului

SUPORT SI SERVISARE



INSPECTIA PERIODICA A EVACUARII 

Inspectia din timpul montajului Data, semnatura si stampila cosarului/hornarului

Data, semnatura si stampila cosarului/hornarului Data, semnatura si stampila cosarului/hornarului

Data, semnatura si stampila cosarului/hornarului Data, semnatura si stampila cosarului/hornarului

Data, semnatura si stampila cosarului/hornarului Data, semnatura si stampila cosarului/hornarului

Data, semnatura si stampila cosarului/hornarului Data, semnatura si stampila cosarului/hornarului

Data, semnatura si stampila cosarului/hornarului Data, semnatura si stampila cosarului/hornarului

Data, semnatura si stampila cosarului/hornarului Data, semnatura si stampila cosarului/hornarului


