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За да изключите камината задръжте натиснат  .  

За да смените батериите от 3volt на гърба на дистанционното плъзнете центъра на капака и раместете батерията, 

сменете я като съблюдавате полярността. 

 



Моля запомнете, че първото пускане в експлоатация трябва да бъде от наш Оторизиран 

сервизен център ( Закон 37/2008) който одобрява инсталацията и попълва 

гаранционната карта. 

По време на първия пуск помещението трябва да бъде добре проветрено, тъй като при 

първите часове на работа може да се получи неприятна миризма от боята и смазките. 

 2.3. Съвети 

 Не включвайте и изключвайте често камината , тъй като това може да предизвика искри които да намалят живота 

на електрическите компоненти. 

 Не пипайте камината с мокри ръце: камината има елекрически компоненти които могат да предизвикат искри ако 

боравите неправилно. 

 Не отстранявайте никакви болтове от горивната камера  

 Никога не отваряйте стъклената врата на пелетната камина, докато работи. 

 Уверете се , че горелката е правилно поставена. 

 

3.0. Зареждане на бункера с пелети  

Можете да зареждате пелетите в бункера като издърпате чекмеджето отгоре на камината. Можете да заредите 

пелетите по 2 начина: 

 Дръпнете чекмеджето (фиг.3). Вдигнете нагоре тавичката (фиг.4). Така можете да позволите на пелетите да се 

плъзгат към бункера (фиг. 5). 

 

След като наведнъж сте заредили с пелети, вдигнете тавичката (фиг 7) така че пелетите да достигнат до бункера. Затворете чекмеджето 

(фиг 8). 

 



 Отворете чекмеджето за пелети (фиг.3), отстранете тавичката (фиг. 4-

9) и заредете пелети (фиг.10) - тавичката може да хване до 3 кг 

пелети. Веднъж след като сте заредили тавичката, изпразнетея в 

бункера за пелети (фиг.5). Повторете тази операция няколко пъти, за 

да ззредите достатъчно пелети, така че да гарантирате автономната 

работа на камината. Затворете чекмеджето за зареждане (фиг.8). 

 

4.0. Първо запалване на камината 

4.1. Запалване на камината 

 Напълнете 3/4 от бункера запелети с препоръчаните от производителя пелети. 

 Свържете камината с електрическия кабел, с който е оборудвана 

 Натиснете бутона за включване на гърба на камината 

 На горния дисплей ще се изпише " OFF" и долния дисплей ще покаже текущото време 

 Натиснете за 2 сек. . След малко ще се включат вентилатора за димни газове и запалката, а дисплея ще изпише  " FAN 

ACC" 

 След 1 минута на дисплея ще изпише "LOAD WOOD", камината ще зарежда с пелети и продължава запалването 

 След като настроената температура на димните газове бъде достигната, каминат ще отчете че е запалена и на дисплея 

ще изпише "FIRE ON": това означава че камината започва последна фаза на запалване, в края на която ще бъде 

завършено зпалването. 

 След няколко минути венилиране на горния дисплей ще изпише "ON 1-2-3-4-5"  спрямо мощността която е програмирана, 

докато долния диплей  ще покаже стайната температура. 

 След като програмираната температура е достигната на диспеля ще се чете " ECO", като долния дисплей ще покаже 

измерената температура в помещението 

 Лед светлината за температура свети, когато програмираната температура е достигната. 

 Преди да включите камината, уверете се че горелката няма пелти или остатъци от предишно горене. Ако има остатъци от 

предишно горене, изпразнете и почистете първо горелката. 

 

Вниемание: Преди запалване е възможно малко количество пушек на запълни горивната камера. 

 

4.2 Изключване на камината 

За да изключите камината, натиснете бутон , докато дисплея изпише "OFF". Дори след като камината е изключена, 

вентилатора за димни газове ще продължи да работи определено време, за да гарантира бързото извеждане на дима от 

горивната камера. 

5.0. Програмиране на камината 

Променяне на мощността 
Мощността може да бъде варира докато камината е работи между минимална стойност 1 и максимална 5. С натискането на бутон  

 е възможно да повишавате стойността, докато натискате бутон е възможно да намаляте стойността. Дисплеят 
показва стойността на мощността. 
 
Променяне на температурата 

Настройките на температурата могат да бъдат роменяни от потребителя по всяко време. За променяне на температурата 

натиснете  след това с  и избирате желаната стойност. Избраната стойност ще бъде показана на долния дисплей. 
 

5.1 Таймер термостат (опция) 

Тази функция позволява да бъдат програмирани 2 включвания и 2 изключвания по време на деня или за цяла седмица. 
За да влезете в програмирането : 



 Натиснете бутон два пъти 

 Изберете подменю (UT) като натиснете  и  
 
UT01 : Настройка на текущ ден и деактивиране на таймер термостат. 

Ако UT01 е настроено за текущия ден например Събота (Day 7), изберете деня от седмицата с който да свържете 
запалването при Програма 1 и/или Програма 2 

 

5.2 Програмиране на камината 

С натискане на бутони   и е възможно да изберете желаната стойност 

Легенда Значение 

Day 1 Понеделник 

Day 2 Вторник 

Day 3 Сряда 

Day 4 Четвъртък 

Day 5 Петък 

Day 6 Събота 

Day 7 Неделя 

OFF Изклчючен хронотермостат 

 

 

Внимание! 

 Ако използвате функцията хронотермостат, когато камината е включена, дигиталния часовник в 

камината ще спре докато свърши работата на менюто. По-добре е да се работи на хронотермостат 

меню, когато камината е в Stand-by ( OFF). 

 

 

UT02: Настройка на време  

С натискане на бутон  отново, екранът ще изпише UT02 и долния дисплей ще покаже текущото време с могащи точки. Регулирайте 

часа с бутони   и . 
 
UT03:  

С натискане на бутон  отново екранът ще изпише UT03 и долния дисплей ще изпише текущите минути с мигащи точки. Регулирайте 

часа с бутони   и . 
 
UT04: Запазено за Оторизиран Сервиз 

С натискане на бутон  отново екранът ще изпише UT04 Запазено за Техници. 
Не е прпоръчително да променяте тези параметри. Влизането в Сервизното меню и направени грешки от неоторизирани лица в 
програмирането на сервизното меню не се покрива от гаранцията.  
 
UT05: Показва времето за стартиране на Програма 1. Можете да променяте времето с 10 минутни интервали като използвате бутони  

 и . 
Забележка: Този параметър се активира само ако UT01 бъде предварително настроено в настройките различно от OFF. 
 
UT06: Посочва времето когато PROGRAM "1" свършва. 

Възможно е да промените времето с 10 минутните интервали като изолзвате бутони   и . 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Този параметър е активен само ако UT01 e предварително настроено различно от OFF. 
 
UT07:  



Разрешава избирането на ден от седмицата за да свържем с Програма 1. 

Използвайте бутон , за да изберете ден от седмицата. С бутон  активирате/деактивирате включването на камината. В 
примера запалването на камината е настроено за уикенда, Събота и Неделя. 
 

Day Day Day Day Day Day Day 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък  Събота Неделя 

OFF 1 OFF 2 OFF 3 OFF 4 OFF 5 OFF 6 OFF 7 

 
UT08: 
Oпределя времето за стартиране на Програма 2. Възможно е да промените времето на 10 минутни интервали, като използвате бутони 

 и . 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Този параметър е активен само ако UT01 e предварително настроено различно от OFF. 
 
UT09:  
Определя времето когато PROGRAM "2" свършва. 

Възможно е да промените времето с 10 минутните интервали като изолзвате бутони   и . 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Този параметър е активен само ако UT01 e предварително настроено различно от OFF. 
 

UT10: Разрешава избирането на ден от седмицата за да свържем с Програма 2. 

Използвайте бутон , за да изберете ден от седмицата. С бутон  активирате/деактивирате включването на камината.  
 
ПРИМЕР 
Днес е Понеделник. Аз бих желал да запаля камината автоматично Понеделник, Вторник,Четвъртък и Неделя в 8:00 и да я изключа в 
16:00. В Сряда, Петък и Събота искам запалване в 9:00 и изключване в 23:00ч. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Веднъж след като Програма 1 и 2 са настроени, лед светлината на таймера светва. Ако програма 1 и 2 не са били 
настроени, светлината на таймера остава изключена. При прекъсване в елекрическото захранване започва серия от 
буфери, които не променят настроените програмирани времена. 
 

 

Програмата ще бъде както следва:  

UT01 : Ден 1 
UT02 : Текущо време 
UT03 : Текущи минути 
UT04 : Запазено за Техници 
UT05 : 8:00 am 
UT06 : 4:00 pm 
UT07 : On1-On2-Off3-On4-Off5 -Off6-On7 
UT08 : 9:00 am 
UT09 : 11:00pm 
UT10 : Off1-Off2-On3-Off4-On5-On6-Off7 

 

 ВНИМАНИЕ! 

Камината ще работи по време на програмираните часовете ON (вкл.) при същата температура и настроена 

мощност, както при изключването на камината. 

 



6.0 Информация на дисплея 

"OFF" 

"OFF": Камината е изключена или е във фаза изключване. Текущото време е 14:30ч. 

"FAN-ACC" 

Камината е във фаза нагряване на запалката, предшестващо запалване. 

"LOAD WOOD" 

Показва, че камината подава пелети. 

"FIRE ON" 

Камината е във фаза стабилизиране на пламъка (има пламък) 

"ON 1" 

Камината е в работна фаза при минимум мощност. Температурата в помещението е показана 29°С. 

"ECO" 

Камината е достигнала настроената температура и е в фаза пестене на енергия. В тази фаза не е възможно да 

променят настройките на мощността. 

Ако температурата е настроена на 41°С, камината ще продължи да работи при програмираната работна мощност без да преминава е 

икономичен режим (ECO). 

  

"STOP FIRE" 

Камината е в фаза самопочистване на горелката. Вентилатора на димните газове работи на максимална скорост и 

зареждането на пелетите е на минимум (параметърът не може да бъде променен). 

 

6.1 Частни случаи 

Ако по-ниска температура от измерената в помещението бъде измерена преди запалване на камината, дисплеят ще 

изпише "ON T". В този случай, за да запалите камината, трябва на настроите температура с поне 4°С по-висока от 

изписаната на дисплея. Ако дисплея все още изписва "ON T" свържете се с Оторизиран сервиз. С натискането на 

бутон каминта ще се рестартира с параметрите предварително програмирани. 

 

Когато има спиране на тока (дори и за секунди), камината се изключва. Вие ще видите изписано "COOL FIRE" и 

камината ще стартира работа след процедурата по  охлаждане. 

 

На всеки 900 работни часа дисплеят изписва "SERV". Препоръчително е да се свържете със Оторизиран сервиз. 

 

 

"ALARM NO ACC" : премигва при аномалия 

Това се случва, когато близо 15 минутния период за запалване е минал и температурата на димните газове не е 

достигата. Камината не се счита за запалена. Причината може да е защото е имало много оскъден приток на пелети 

за запалване -шнекът е бил празен и горелката не се е напълнила с пелети. Това се получва при първоначално 

палене на камината. 

 

"DEP FAIL": препятствия в димоотводната тръба. 

Проверете за препятствия в димоотвода и дали няма прекомерна мръсотия вътре. 



 

 

"SIC FAIL": прегряване на камината. 

Когато дисплея изпише "SIC FAIL" мотора който подава пелетите се заключва и камината преминава във фаза 

изключване. 

Възможно е да рестартирате камината като нулирате термостата, както е показано на фиг.11. 

Бутона за рестартиране е отзад ан камината. Развийте предпазната капачка и натиснете бутона надолу, както е показано по-долу. 

В случай на допълнителен блокаж, поради същия проблем, не се опитвайте да рестартирате камината и се свържете със Сервизен 

център. 

 

Изключване на алармата по време на работа. 

Ще видите тази аларма ако по време на работа камината се изключи ( например ако е препълнена с пелети). Ще 

видите изписано "ALAR FIRE" на дисплея. Натиснете бутон  за да нулирате алармата. Изпразнете горелката и 

стартирайте ново запалване. 

 

Аларма на СЕНЗОР ЗА ДИМ. 

Тази аларма се почвява когато сензора за дима е повреден или не е свързан. Ще видите думите "ALAR FUMI" на 

дисплея. Свържете се с Оторизиран сервиз. 

 

Фиг.11: отзад 

 

1.Предпазител F4AL250V 

2.Кабел за електрическо захранване 

3.Бутон за включване 

4.Бутон за рестартиране на термостат 

5. Сонда за стайна температура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.0 Почистване и поддръжка. 

7.1. Нормално почистване ( всеки ден или когато е необходимо) 

Преди осъществяване на каквато и да е поддръжка или почистване на камината, следвайте следните предупреждения: 

 Уверете се че всички части на камината са студени 

 Уверете се че пепелта е изстинала напълно 

 Уверете се че основния превключвател е изключен "OFF" позиция 

 Уверете се че щепселът е изваден от контакта, за да предотвратите инциденти 

 След като поддръжката е приключила, уверете се че всичко е както преди интервенцията (горелката е поставена правилно) 

 

Следвайте внимателно следните процедури при почистване. Неспазването може да създаде проблеми с работата 

на камината. 



7.2 Почистване на повърхностите 

За да почистите повърхностите, използвайте навлажнето с вода или с вода и неутрален препарат парче. 

Използванетео на агресивни препарати  или разредители може да повреди повърхността на камината. Преди да 

използвате препарати е препоръчително да пробвате на малка област, която не се вижда, или се свържете с 

Оторизиран сервиз за информация относно продукта. 

7.3 Почистване на металните части 

За почистване на металните части използвайте навлажнено с вода меко парче. Никога не почиствайте металните части със спирт, 

разредител, петрол, ацетон или други агресивни субстанции. Ако такива субстанции са използвани производителя не признава 

гаранция и не поема отговорност. 

Евантуални промени в цвета могат да бъдат причинени от неправилна употреба на камината. 

7.4 Как да отворите вратата на Вашата камина за вграждане 

Отваряйте вратата само когато камината за вграждане  е изключена и студена. 

Използвайте доставения специален инструмент (детайл 1 от Фиг.12), за да отворите 

вратата: мушнете куката в края на детайл 1 в дупката на дръжката и дръпнете вратата. 

 

 

 

 

7.5 Почистване на горелката и основата за постяването й. 

Когато пламъкът изглежда слаб или червен, и е съпроводен с черен пушек, това означава че 

има остатъци от пепел  или твърди остатъци пречат на правилното функциониране на камината 

и че трябва да бъдат отстранени. Изваждайте горелката всеки ден с леко повдигане от нейната 

основа(фиг 13); почистете пепелта и евентуални формирани твърди остатъци, като обърнете 

специално внимание на дупките(можете да използвате остър инструмент-не се достявя с 

камината).  Тази операция е изкл. важно да бъде осъществявана преди всяко запалване.  

Честотата на тази операция зависи от честотата на употреба на камината и избора на пелети. 

Препоръчително е да проверявате и основата на горелката също. Извадете основата от 

нейното място, като я издърпате. Почистете основата с прахосмукачка (фиг.14). 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: когато вкарвате основата, уверете се че сте я поставили на спиращото устройство на придържащите скоби(фиг 15). 

Ключалката за падане на пелети трябва да бъде обърната към вътрешната част (фиг.16). 



   

Фиг.15-как да вкараме основата на горелката         Фиг.16-как да вкараме горелката 

7.6 Ежедневно почистване със скрепер 

Когато камината е изключена и студена, издърпайте скарепера от топлообменника 5-6пъти.  

Трябва да дърпате и бутате двата контрони лоста разположени между предната решетка през 

която излиза топлия въздух. Използвайте специалния инструмент (детайл 1 фиг 17) за да 

активирате скрепера: мушнете куката в края на детайл 1 в дупката на скрепера и дръпнете 

няколко пъти. 

 Бутнете скреперите напред към камината със затворена врата (Фиг.18). 

 Извадете скреперите при затворена врата (Фиг.18). 

 

 

 

 

 

7.7 Чекмедже за пепел 

Отворете вратата, завъртете двете закрепващи копчета. и извадете чекмеджето. Отстранете 

всичката паднала пепел в чекмеджето като използвате прахосмукачка. Можете да почиствате 

чекмеджето по-често или по-рядко в зависимост от количеството използвани пелети.(Фиг 19) 

 

7.8 Почистване на стъклото 

Стъклото е самопочистващо, следователно докато камината работи, струя от въздух духа пред 

повърхността на стъклото за да отстранява мръсотията; въпреки това през определен период 

часове, се формират сивкави петна които трябва да бъдат почистени когато камината бъде 

изключена. Колко мръсно ще стане стъклото зависи от качеството и количеството на използвани 

пелети. Почистването на стъклото става, когато каминат е изключена и студена. Когато правите това 

проверявайте дали сивите уплътнения са в добро състояние; липсата на такава проверка може да изложи на риск работата на камината. 

Лошото качество напелетите при всички случаи причинява зацапване на стъклото. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако стъклото е счупено, не се опитвайте за запалвате камината. 

 

7.9 Почистване на клиринговата система 

Препоръчително е тази поддръжка да се прави поне веднъж месечно. 

 Махнете захранващия кабел; 

 Махнете тапата на тройника и пристъпете към почистване на димоотвода, ако е необходимо поне за първите няколко пъти, 

позвънете на квалифицирано лице ; 

 Внимателно почистете димоотвода;свържете се към коминочистач 

 Веднъж годишно почиствайте праха, паяжините и др. от зоната зад покривните панели, обърнете особено внимание на 

вентилаторите. 

 



7.10 Почистване на вентилаторите 

Камината е оборудвана с вентилатори ( за помещението и за дима) позиционирани отзад и долу на камината.  

Евантуални остатъци от прах на перките на вентилатора могат да причинят дисбаланс на вентилатора водещ до шумна работа. Поради 

това е необходимо поне веднъж годишно да почиствате вентилаторите. 

Тъй като споменатите операции изискват демонтаж на някои части на камината, почистването на вентилаторите е препоръчително да 

бъде осъществявано от оторизирани лица. 

 

8.0 Допълнителна подръжка 

( да се прави на всеки 6 месеца или след 1000кг изгорени пелети) 

8.1 Почистване на горивната камера 

 Отворете вратата и отстранете съцевината, горелката  и чекмеджето за пепел 

 Отстранете клапата придържаща вътрешните стени и ги издърпайте навън 

вднимателно и двете (Фиг.20) 

 Премахнете защитното ограждение. Оставете да падне напред към вратата, извадете 

придържащата клапа и наведете докато може да издърпате.(Фиг 21) 

 Напръскайте подходящ разхлабващ продукт върху винтовете, закрепващи горния и 

долния панел на камерата за горене.Изчакайте докато винтовете се разхлабят и ги 

отстранете като използвате подходящ инструмент. Отстранете панелите; 

 Използвайте прахосмукачка за да отстраните евентуална пепел  или твърди остатъци. 

Отстранете и от всички извадени части.  Не забравяйте за смажете всички винтове 

закрепващи панелите. 

 

8.2 Задна страна на камината 

 С необходимото внимание плъзнете камината напред малко , извадете я от контролния щифт  с 5мм 

 Измъкнете я от огнището. Имате нужда от четирима души, по един от всяка страна на камината. Плъзнете я с ръце и я 

поставете на равна повърхност. 

 Използвайки четка или прахосмукачка отстранете пепел и мръсотия. Инсталирайте камината отново: Постявете я на 

подпората и  я бутнете бавно докато стигне до подходящия щифт; 

 Проверете дали димоотводната система е точно насочена към Т тръбата. 

 

Почистване след 900часа работа на година 

Всеки път когато достигнете 900 работни часа или поне веднъж на година, трябва да почистите всички части 

на камината. 

Следвайте следната процедура, за да проверите работните часове на дисплея: 

 Натиснете бутон SET 5 пъти докато  достигнете параметър UT04. Използвайте бутон за увеличаване 

на температурата, за да стигнете до 01. Потвърдете с бутон SET. На горния дисплей ще видите буквите "Par" и на долния 

дисплей ще видите точните работни часове на камината. 

 Ще излезете от меню работни  часове автоматично няколко секунди след като не работите с дисплея 

  
8.3 Почистване в края на сезона 

В края на сезона, когато камината няма да бъде ползвана известно време, е препоръчително да пристъпите към основно почистване. 

 Отстранете всички пелети от бункера и шнека за зареждане 

 Внимателно почистете горелката, основана, горивната камера и чекмеджето за пепел 

9.0 Замяна на елементи 

9.1 Смяна на сткло 



Камината е оборудвана с 4мм дебело керамично стъкло, което е устойчиво на термичен шок от 750°С; стъклото може да бъде счупено 

само от силно въздействие или неправилна употреба. 

Не блъскайте вратата и не удряйте стъклото. 

При счупване на стъклото, заменяйте само с оригинални резервни части от Оторизиран сервиз. 

 

10.0 Годишна подръжка от Оторизиран сервиз 

Следните операции са предвидени да бъдат осъществявани годишно от Сервизен център, който да осигури безпроблемна и ефективна 

работа на камината. 

 Внимателно почистване на горивната камера 

 Почистване и инспекция на димоотвода 

 Проверка на уплътненията 

 Проверка на механизмите и движещите части ( мотор и вентилатор) 

 Проверка на електрическите части и ел.компоненти. 

 

Забележки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


