
INTRETINERE CUPTOR  MODEL TRONIK 
 

 
 
 
 Generatorul de abur 

Pentru o performanta maxima a generatorului de abur, este 
recomandata curatarea stropitorului dupa cum urmeaza: 

• Indepartati garnitura (9,6 si 7) 
• Desurubati flansa, apoi indepartati teava (4) si teava (3) 
• Curatati stropitorul, in special gaurile pe unde pulverizeaza apa, 

folosind o parte rigida de fir de metal cu varful de burghiu de 5 
mm. 

• Curatati in intregime partea interna a tevii folosind produse de 
curatare a calcarului, sau aliaj widia cu varful de burghiu de 10 
mm. Daca este necesar, se recomanda inlocuirea. 

• Stergeti teava de eliminare (3) si curatati-o cu un ciocan. 
• Reasamblati toate partile, tinand cont de pozitia tevilor in 

suporturile lor interne. 
Asigurati-va ca partile dezmembrate de sus sunt izolate corespunzator 

(daca este nevoie, apelati un instalator), si asigurati-va ca izolatiile (5) dintre 
cele doua flanse ale stropitorului (4) sunt pozitionate corect. 

Daca izolatiile flanselor sunt prea tari (din cauza efectului de 
bachelita), 
inlocuiti-le. 

 
 
 



Conectare arzator/ generator abur 
 
 

 
 
1. Generator abur 
2. Stropitor generator abur 
3. Rezistenta electrica suplimentara a generatorului de abur al 

termostatului de reglare a temperaturii (optional) 
4. Alimentare apa la unitatea ventilului solenoid al generatorului 

abur 
5. Dispozitiv de condensat al vasului de colectare al generatorului 

de abur 
6. Arzator 
 

 Demontare usa pentru curatare sau inlocuirea geamului 
 

 
 

Usile au fost proiectate pentru a se inchide automat (aripa auotmata de 
incarcare sau cu cadru).Acest lucru are loc in cazul in care manerul de 
comanda este ridicat si impins spre stanga (maner mana dreapta) sau spre 



dreapta (maner pentru mana stanga).Altfel, usile raman conectate in pozitie 
deschisa (incarcare si descarcare manuala). 

 
 Inlocuire iluminare a camerei de coacere 

Becurile sunt de voltaj redus, sunt pe halogen pentru temperaturi 
ridicate si sunt foarte eficiente. Sunt amplasate pe partea stanga a camerei de 
coacere si pot fi inlocuite din fata, prin indepartarea foarte atenta a panoului 
corespunzator becului in cauza, si din lateral, prin indepartarea partii laterale 
relevante a panoului de comanda. 

 

ATENTIE !!! 
ESTE INTERZISA CURATAREA SAU SPALAREA 
CUPTORULIU CU JET DE APA !!! 


