
 
INTRETINERE cuptor TSR  

 
           ! Inainte de a incepe orice fel de operatiune de intretinere, cuptorul trebuie deconectat de la 
sursa electrica si de gaz . 
           ! Pentru interventii de reparare si de intretinere a cuptorului apelati doar la personal calificat. 
Calitatea materialelor utilizate la constructia cuptorului face ca acesta sa necesite putine operatiuni de 
intretinere din partea utilizatorului; oricum, este indispensabil ca aceste operatiuni sa fie efectuate de 
personal abilitat si autorizat de directiune in acest scop. 
Operatiunile ce trebuie efectuate sunt: 

lunar:  - verificarea unor eventuale anomalii la tabloul electric; 
               - controlul manual al eventualelor jocuri la rulmentii motoventilatoarelor aflate in partea 

superioara a cuptorului 
            -  controlul functionarii microintrerupatoarelor 
. 
anual:  - curatarea interna a tabloului electric cu aspiratorul; 
            - controlul contactelor electrice din panou; 
            - controlul uzurii sigurantelor de protectie ale circuitelor auxiliare 
            - controlul contactelor bobinei electrovalvelor de gaz  
             - verificarea starii de curatenie din caminul de evacuare 
             - verificarea stadiului de uzura si a corectei functionari a dispozitivelor de comanda si de 

control. 
             - verificarea programarii si a functionalitatii elementelor termice ale    

motoventilatoarelor. 
 - dupa fiecare 240 de ore de functionare procedati la o verificare generala a arzatorului 
impreuna cu instalatiile de aductie si a electrovalvei 

 
 INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

  
  ! Cuptorul trebuie folosit numai sub supraveghere. 
  In timpul utilizarii suprafetele cuptorului se incalzesc fapt pentru care se recomanda 
prudenta marita. 

  ! Cuptorul este proiectat pentru uzul profesional si pentru aceasta persoanele 
necalificate nu il pot folosi. 
  ! Instalarea fara o eventuala transformare sau adaptare la un alt tip de gaz, trebuie 
facuta in conformitate cu prevederile legale in vigoare exclusiv de catre personal calificat si 
autorizat. 

  ! Cel putin o data pe an cuptorul trebuie supus unui control care trebuie efectuat de 
catre personal calificat. Pentru aceasta va sugeram incheierea unui contract de intretinere cu 
Firma Novapan . 
   ! Cuptorul a fost conceput pentru coacerea alimentelor care nu contin alcool. Nu poate 
fi folosit pentru un alt scop.  

   ! CUPTORUL NU TREBUIE SA FIE EXPUS JETURILOR DE APA SAU DE 
PRESIUNE. 
   ! Se recomanda ca personalul ce utilizeaza cuptorul sa aiba in dotare manusi pentru 
temperaturi inalte. 
 
 
 
 
 


