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ВЪВЕДЕНИЕ

         Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че предпочетохте и се доверихте на продуктите на „ЕАЗ”  
ООД от серията пелетни камини. За оптимална работа на камината и за да 
можете напълно да се насладите на топлината и комфорта Ви съветваме 
внимателно да прочетете настоящата инструкция преди да пристъпите 
към запалване.

РЕДАКЦИИ НА ПУБЛИКАЦИЯТА

Техническото съдържание и тази инструкция са собственост на „ЕАЗ” 
ООД

За да може да подобри продукта и да поддържа ръководството актуално, 
производителят си запазва правото да прави изменения без предварително 
уведомление. Възпроизвеждането изцяло или отчасти на настоящото 
ръководство без съгласието на производителя е забранено.

ГРИЖА ЗА РЪКОВОДСТВОТО

Запазате това ръководство и го съхранявайте на достъпно за Вас място.
 
СИМВОЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В РЪКОВОДСТВОТО:

 ВНИМАНИЕ

Този предупредителен знак, поставен на различни места в текста, показва, 
че трябва внимателно да прочетете и разберете информацията, за която 
се отнася, тъй като несъблюдаването й може да предизвика сериозни 
повреди на камината и/или да застраши здравето на потребителя.

 ИНФОРМАЦИЯ 

Този знак цели да подчертае важната за добрата работа на камината 
информация. Ако не спазите препоръките, ще затрудните експлоатацията 
и работата и ще се окаже незадоволителна.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

                  Инструкции за безопасност:

•	 Монтажът, електрическото свързване, проверката на работата и 
поддръжката се извършват САМО от квалифициран персонал.

•	 Монтажът следва да бъде направен в съответствие с местното и 
национално законодателство и приложимите европейски стандарти.

•	 Настоящият уред не може да бъде използван от лица (включително 
деца) с ограничени физически, възприятийни или умствени 
способности, или недостатъчен опит и познания, освен ако не са били 
обучени от лицето, отговорно за тяхната безопастност.

•	 Използвайте само одобреното от производителя гориво. Продуктът 
не може да бъде използван като пещ за горене на смет.

•	 За правилната употреба на камината и на електронните уреди, свързани 
към него, както и за предотвартяване на инциденти, предоставените 
в ръководството инструкции трябва да бъдат следвани през цялото 
време.

•	 Използването, настройката и програмирането трябва да се извършват 
единствено от възрастни лица. Погрешните настройки могат да 
създадат опасни условия и/или некачествена работа.

•	 Преди начало на експлоатацията, потребителят или лицето 
приготвящо камината за работа трябва да прочете и да разбере цялото 
съдържание на настоящото ръководство.

•	 Не използвайте камината за стълба или подпорна структура.

•	 Не сушете пране върху камината. Сушилки за дрехи и други подобни 
приспособления да се държат далече от камината – Опастност от 
пожар!

•	 Последиците от неприсъща за продукта употреба са изцяло за 
сметка на потребителя и снемат от „ЕАЗ” ООД всяка гражданска или 
наказателна отговорност.

•	 Всяка повреда или неразрешена подмяна на части на камината с 
неоригинални може да бъде опасна за здравето на потребителя и 
снема от „ЕАЗ” ООД всяка гражданска или наказателна отговорност.

•	 Повечето от повърхностите на камината са много топли (врата, 
дръжка, димоходните тръби и др.). Така че избягвайте директния 
контакт с тези части без подходящо облекло или специални 
приспособления, като примерно термоустойчиви ръкавици или 
ръкохватка.



•	 Обяснете внимателно тази опасност на възрастни хора, инвалиди и 
по-специално на деца и ги дръжте на разтояние от камината по време 
на работа.

•	 При никакви обстоятелства не бива да използвате камината, ако 
вратата е отворена или стъклото е счупено.

•	 Камината трябва да бъде свързана към система, обурудвана с работещо 
заземяване.

•	 Изключете камината в случай на повреда или неправилна работа.

•	 Събраните в горивната камера пелети след няколкократни неуспешни 
опита за запалване трябва да бъдат отстранени преди следващото 
запалване.

•	 Не мийте камината с вода. Водата може да проникне във вътрешността 
на системата и да повреди електрическите връзки, като предизвика 
токови удари.

•	 Не излагайте тялото си твърде дълго на топлия въздух. Не затопляйте 
прекалено пемещението, в което обикновено стоите или където е 
монтирана камината. Това може да наруши физическото Ви състояние 
и да навреди на вашето здраве.

•	 Не поставяйте в бункера други предмети освен пелети.

•	 Монтирайте камината в помещения, които отговарят на 
противопожарните изисквания и, в които има условия за всички 
видове захранване (въздух и електричество) и за отделянето на 
димните газове.

•	 Ако в димната тръба има пламък, угасете камината, изключете я от 
захранването и не отваряйте вратата. След това се свържете със 
сервиза, от който сте закупили камината.

•	 Каминатата да се съхранява на сухо място и частите да не бъдат 
излагани на екстремни температури.

•	 Не поставяйте корпуса на камината директно върху пода, а ако подът 
е от запалим материал, изолирайте по подходящ начин.

•	 Не запалвайте камината със запалими материали при повреда на 
системата на запалване.

•	 Поддръжката трябва да се извършва единствено от оторизиран сервиз.

•	 Уверете се, че камината не е поставена върху горима повърхност 
(дърво, мокет, пластмаса). Ако е така, сменете настилката или 
поставете подходяща изолация.



ИНФОРМАЦИЯ

•	 Само предвиденото от производителя гориво трябва да се използва.
•	 Проверявайте и почиствайте редовно димохода (свързан с продукта).
•	 Камината не трябва да се използва за готвене.
•	 Винаги дръжте бункера за гориво затворен.
•	 Пазете това ръководство на достъпно и безопасно място, тъй като 

ще Ви служи в продължение на работата на камината. Ако продуктът 
бъде продаден или предаден на друг клиент, моля, уверете се, че това 
ръководство го придружава.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Продуктът работи само с дървесни пелети и трябва да бъде монтиран в 
затворено пространство.

КОНСУМАТИВИ

Изискванията, отбелязани в този раздел се отнасят до наредбите и 
стандартите на (ЕС) № 305/2011
Дървесните пелети се произвеждат от пресовани под високо налягане 
дървени стърготини, отпадък от обработката на сух естествен дървен 
материал. Компактността на материала се дължи на лигнина, който 
се съдържа в самата дървесина и който позволява производството на 
пелети без нуждата от използване на лепила или свързващи вещества. 
Качествените пелети са с плътност между 600кг/куб.м, а влажността им е 
между 5% и 8%.

    

   

Освен че са екологично гориво (дървесните отпадъци се използват до 
максимум и се постига по-чисто изгаряне в сравнение с изкопаемите 
горива), пелетите също така имат технически предимства. Докато при 
качествената дървесина калоричността е 4,4 kW/кг (при 15% влажност, т.е. 
след около 18 месеца сушене), същата величина при пелетите е 4,9 kW/кг.
За да се гарантира добро изгаряне, пелетите трябва да се съхраняват в сухо 
и чисто помещение. Обикновено се доставят в чували от по 15кг, затова 
съхранението им е доста практично.
Висококачествените пелети гарантират добро изграряне, като в резултат 
намалява количеството вредни емисии в атмосферата.



 Колкото по-нискокачествено е горивото, толкова по-често ще се  
 налага да почиствате вътрешността на горивната камера. 

 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тихнически характеристики Камина
Вид гориво Пелети
Номинална топлинна мощност 19.80 kW/ 17024 kcal; 14.35 kW H2O/ 12338 kcal
Намалена топлинна мощност 5.70 kW/ 4901 kcal; 3.70 kW H2O/ 3181 kcal
Макс.КПД 87.90%
Мин.КПД 83.76%
Макс. температура на изходящия 
дим

217°C

Мин. температура на изходящия 
дим

89°C

Емисии на CO при Ном. Мошност 230.28 mg/m³n
Емисии на CO при Нaм. Мошност 269.53 mg/m³n
Препоръчителна тяга при 
Номинална  мощност

0.12 mbar – 12 Pa

Препоръчителна тяга при 
Намалена  мощност

0.06 mbar – 6 Pa

Максимално работно налягане 2.5 bar
Капацитет на бункера 22 kg
Тип на пелетите Пелети с диаметър 6-8 мм и размер 5/30  мм
Разход на пелети за час Мин.~1кг/ч – Макс.~3.6 кг/ч
Автономия При намалена ~ 22 ч* - при номинална ~ 6 ч*
Отопляем обем м³ 400 м³
Диам. вход за въздуха за горене Външен диаметър 48 мм
Диам. изход на изгорелите газове Външен диаметър 80 мм
Ел. Консумация Макс. 420 W – Средно 80 W
Захранване и честота 230 Volt/50 HZ
Нето тегло 160 кг.
Тегло с опаковката 170 кг.

*Данните може да варират в зависимост от типа на използваните пелети.

Тестван съгласно БДС EN 14785:2006 в съответсвие с Регламент (ЕС) № 
305/2011 на Европейския парламент и на Съвета.



УСЛОВИЯ ЗА МОНТАЖ

 ВНИМАНИЕ!
 Инсталирането и монтажът на камината трябва да се 
 извършват eдинствено от квалифициран персонал.

Инсталирането на камината трябва да се извърши на подходящо място, 
което да позволява нормално извършване на обичайните дейности по 
отварянето и поддръжката.

Помещението трябва да бъде съобразено с условия на работа:

•	 Да има електрозахранване 230V 50 Hz (EN73-23).
•	 Снабдено с подходяща система за отвеждане на изгорелите газове
•	 Проветриво
•	 Със заземяване на ел. системата съгласно разпоредбите на ЕС.

Камината трябва да бъде свързана с комин или вертикален вътрешен 
или външен димоотвод, съгласно действащите разпоредби.
Камината трябва да се монтира до електрически контакт.

 ВАЖНО!
 Камината трябва да бъде свързана с комин или вертикален 
димоотвод, който да  може да отделя димните газове в най-високата 
точка на сградата.
 Тъй като димните газове се отделят при горенето на дървени 
частици, ако влязат в досег със стената, могат да я зацапат.
 Освен това газовете са почти невидими, но много горещи и 
могат да предизвикат изгаряния.
 Преди да поставите камината трябва да направите отворите 
за тръбата на димните газове и за проникването на въздух отвън.

РАБОТНА СРЕДА

За доброто функциониране и правилното разпределение на температурата, 
камината трябва да се разположи на място, където може да приема 
необходимия за горене на пелетите въздух.

В случай на едновременно използване с други отоплителни уреди, 
осигурете достатъчно достъп на въздух за всеки един (в зависимост от 
инструкциите на всеки продукт).



Обемът на помещението не трябва да е над  40m3.

Ако не се ползва външна тръба за приток на свеж въздух, той трябва 
да влиза през отвори, направени в стените (в близост до камината), със 
сечение 100 cm².
Въздухът може да влиза и от съседни помещения, стига те да имат 
външен приток, да не служат за спалня или сервизни помещения и да не 
съществува опастност от пожар, като например: гараж, килер за дърва, 
складове за запалими материали, като точно се спазват предвидените по 
въпроса разпоредби.

 Ако продуктът е монтиран прекалено близо до стената, може да 
 причини повреда на мазилката.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ МОНТАЖ

 Продуктът не може да бъде инсталиран в (с изкл. на случаите, в
 които въздухът за горене се доставя отвън чрез въздухопроводи):
•	 Спални или бани.
•	 Помещения, в които уредите с продължителен или прекъсващ 

режим на работа, използват въздух за процеса на горене от самата 
стая.

•	 Стаи, които използват газови отоплителни уреди с/без производство 
на топла вода за домакински нужди и преходни стаи.

•	 Стаи с инсталиран друг отоплителен уред, който няма определено 
захранване с пресен въздух.

•	 Забранено е поставянето на уреда в лесно възпламенима среда.

МИНИМАЛНИ ОТСТОЯНИЯ

Невъзпламеними стени Възпламеними стени
А = 50 cm B = 50 cm
A = 100 cm B = 100 cm

При наличието на мебелировка, пердета, дивани и др. предмети, 
дистанцията на продукта трябва да бъде увеличена.



 Ако подът на помещението е дървен, е необходимо да се постави 
 защитен слой, в съответствие с държавните стандарти.

 Забранено е да се поставят лесно запалими предмети в близост
 до камината. Препоръчителното разстояние е 100см от 
 най-външната и част.

ИНСТАЛИРАНЕ И МОНТАЖ НА КАМИНАТА

Камината може да бъде монтирана във вече съществуващо огнище, или 
като нова отделна система.

МОНТИРАНЕ В СЪЩЕСТВУВАЩО ОГНИЩЕ

Вземете под внимание следните елементи:

Опорната повърхност трябва да отговаря на следните характеристики:

•	 Да поддържа теглото на камината и на нейните елементи.

•	 Материалът трябва да позволява камината да бъде захваната здраво за 
безопастност.

•	 Да бъде добре нивелирана.

•	 Задните панели трябва да са в перпендикулярна позиция спрямо 
повърхността.

•	 Затегнете рамката на камината към основата с термоустойчиви 
крепежи.

•	 Направете необходимите ел.връзки и тръбни връзки към камината, 
в съответствие с приложимите норми. Рзстоянието между 
облицовъчните стени и камината може да бъде запълнено с рамка, 
която лесно може да бъде премахната при необходимост от сервизно 
обслужване  на уреда.



МОНТИРАНЕ КАТО ОТДЕЛНА СИСТЕМА

Вземете под внимание следните елементи:

Опората на камината трябва да отговаря на следните характеристики:

•	 Да поддържа теглото на камината и нейните елементи.
•	 Материалът трябва да позволява камината да бъде захваната здраво 

за безопасност.
•	 Да бъде нивелирана.
•	 След като сте изпълнили всички условия за правилния монтаж, може 

да продължите с инсталирането.
•	 Затегнете основата на камината към поддържащата подпора.
•	 Направете необходимите ел.връзки и тръбни връзки към камината, в 

съответствие с приложимите норми.
•	 От изключително значение е камината да бъде затегната към опората, 

тъй като може да падне при изваждане.
•	 Уверете се, че всички връзки (хидро и електрически) позволяват 

камината да бъде извадена.
•	 Продължете с монтажа на облицовките.
•	 Препоръчително е да оставите продукта без облицовките за няколко 

дни, за да проверите якостта на тръбните връзки.
•	 За всеки тип инсталация,  както нова или съществуваща система, 

трябва да е възможно да се прави инспекция на връзките и маркучите, 
които минават през стената, и когато продукта се извади да е възможно 
разединяването  им.   

ЗАКРЕПВАНЕ КЪМ ОСНОВАТА НА УРЕДА ЗА ВГРАЖДАНЕ

Задължително е камината да бъде захваната към опората, тъй като при 
годишния преглед техниците трябва да извадят горивната камера от 
мястото й с помощта на плъзгачи.

МОНТИРАНЕ НА ЛЮКА ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ПЕЛЕТИ
Преди монтиране на камината, трябва да определите мястото на люка 
за зареждане на пелети. Люка може да бъде поставен от дясно, ляво или 
отпред. Свързващата тръба е 1 метър.

 Свързващата тръба трябва да се скъси според позицията 
 (странична или предна), за да бъде опъната и под ъгъл. Това е 
 необходимо, за да могат пелетите да падат. Преди да поставите 
 облицовката, направете тест на зареждането, за да се уверите, че 
 горивото правилно влиза в бункера.



Тръбата трябва да е добре изолирана, ако се монтира от лявата страна 
поради близостта с изходящите газове.
Производителят не носи отговорност, ако условията не са изпълнени!
Опасност от пожар!!!

МОНТИРАНЕ НА ЛЮКА

Ако люка се постави странично, разтоянието от оста на камината и стената 
не трябва да надвишава 80 см.
Моля, следвайте следните инструкции за монтиране на люка:

•	 Свържете тръбата странично и я затегнете с клампа.

•	 Свържете горната част на тръбата към отвора на вратичката и я 
затегнете с клампа.

•	 Поставете тръбата и вратичката по такъв начин, че при монтиране на 
облицовката отворите да съвпаднат.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

Първо свържете захранващия кабел към задната страна на продукта и 
едва след това към контакта, който трябва да е винаги достъпен.
Препоръчително е да изключите захранващия кабел, когато продуктът не 
се използва.

ПОСТАВЯНЕ НА ОБЛИЦОВКАТА

Продуктът трябва да е напълно тестван преди монтажа на облицовката. 
Компанията не носи отговорност за повреди, настъпили от неправилно 
монтиране и аномалии в работата на камината в следствие от това! 
Задължително е да проверите уплътнението на всички тръби, през които 
преминава дим .

Камината и облицовъчните части трябва да бъдат монтирани, КАТО СЕ 
ИЗБЕГНЕ КОНТАКТ С МЕТАЛНАТА СТРУКТУРА, възпрепятствайки 
преминаването на топлината към мрамора или камъка на облицовката, 
като позволи нормално термично разширение. Обърнете внимание на 
дървените части, като рафтове и греди.



ИЗОЛАЦИЯ НА ДЪРВЕНИТЕ ГРЕДИ

Ако искате да монтирате дървена греда, то задължително трябва да я 
изолирате добре от горещите части, за да се избегне риск от пожар или 
повреда на облицовката.

МОНТИРАНЕ НА РАМКАТА

След като облицовката и/или гипсокартона е готов, поставете отново 
рамката. Тази рамка е предназначена да покрие разстоянието между 
металната структура на продукта и облицовката.

Проверете правилно ли е поставена рамката с отваряне на вратата.

ВРЪЗКИ НА КЛЮЧА И КОНТРОЛНОТО ТАБЛО

Контролното табло и ключа са вече поставени на захранващата врата за 
пелетите и са окабелени от производителя. Включете чрез кабела към 
контакта в задната част на продукта.

 Обърнете внимание на панелите и техните кабели.

•	 Кабелите трябва да се държат на разстояние от топлина и на място, 
където не   могат да се повредят.

•	 Не насилвайте конектори при никакви обстоятелства.

•	 Не огъвайте или извивайте кабелите.

•	 Не модифицирайте конекторите или кабелите, или панелните подпори.

МОНТИРНЕ НА ВРАТА ЗА ПЕЛЕТИ

След като ел.връзките са направени, и преди фиксиране на вратичката на 
капака, направете тест. Ако теста е положителен, закрепете вратата към 
капака с помощта на 4 винта през отворите .



ХИДРО ВРЪЗКИ

ВАЖНО!

Свързването на камината към отоплителната система трябва да бъде 
извършено САМО от високо квалифициран технически персонал, в 
съответствие с всички действащи в страната или локални стандарти и 
норми. 
Производителят и търговецът не носят отговорност при нанесени щети 
на хора или предмети, ако не е спазено описаното по-горе условие!

ВРЪЗКИ КЪМ ИНСТАЛАЦИЯТА

Свържете изводите на камината към съответните изводи. Уверете 
се, че тръбите не са под напрежение и не са с по-малък диаметър от 
необходимото. Ако камината се свързва към съществуваща инсталация, 
свържете се с квалифициран специалист, който да бъде отговорен за 
правилното свързване в съответствие с всички действащи стандарти и 
норми.
                

Препоръчително е предварително да се промие системата, за да 
се отстранят всички утайки и отлагания. Винаги монтирайте 
спирателни кранове преди и след камината, за да може лесно да 
се демонтира, когато е необходимо да се премести или извърши 
рутинно/специално обслужване. Използвайте гъвкави връзки.

Предпазният вентил  трябва да се свърже към канализационната 
система. Тръбната система трябва да е от материал, устойчив на 
висока температура и налягане.

ПЪЛНЕНЕ НА СИСТЕМАТА

При запълване на инсталацията с флуид, камината трябва да бъде 
изтеглена напред.
При тази операция обезвъздушаването се извършва през обезвъздушителя 
в горната част на камината.



За да се подсигури работата на обезвъздушителя, трябва да се разхлаби 
винта отгоре . Налягането в системата, когато е студена трябва да бъде мин. 
1 bar. Ако по време на работа налягането в системата спадне , потребителят 
трябва да отвори крана за пълнене, докато се постигне препоръчителното 
налягане. Налягането на водата по време на работа (при загрята система), 
трябва да бъде max 2 bar.
Винаги затваряйте крановете след завършване на тази операция.

ВНИМАНИЕ!

Не смесвайте водата за загряване с грешни концентрации на 
антифриз или антикоризионни съставки! Може да доведе до 
нарушаване на херметичността и до поява на шум при работа на 
уреда. Препоръчителна концентрация pH 6.

ПРИМЕРНИ ХИДРО СХЕМИ

За правилно свързване винаги следвайте препоръките на 
висококвалифициран монтажник. Инсталацията трябва да 
е съобразена винаги с действащите местни, регионални и 
национални норми и стандарти. Монтажът, тестовете и пускането 
в експлоатацията трябва да се извърши само от квалифициран 
персонал. Производителят и търговецът не носят отговорност за 
настъпили щети при неспазване на тези условия.
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СВЪРЗВАНЕ С ВЪЗДУХОПРОВОД

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВЪНШЕН ВЪЗДУХОПРОВОД

Изключително важно е притокът на свеж въздух в стаята, в която е 
монтирана камината, да бъде достатъчен за правилното горене и за 
вентилацията на стаята. Това може да се постигне чрез отвори към външната 
част на сградата в стените на стаите, които ще бъдат проветрявани или 
посредством единичен, или събирателен вентилационен въздухопровод.
За тази цел във външната стена в близост до продукта трябва да бъде 
направен отвор с минимално свободно напречно сечение от 80см² (с 
диаметър 11см или квадратен отвор с размери 10х10см, като се вземе 
предвид защитната решетка) със защита от външната страна.

Външният въздухопровод също така трябва:

•	 Да бъде защитен с решетка, метална мрежа и друго, стига това да не 
намалява площта под необходимия минимум;

•	 Да бъде разположен по такъв начин, че да не е възможно да бъде 
запушен;

•	 Да бъде възможна поддръжката на място;

•	 Да има пряка връзка със стаята, в която е монтирана камината. В 
случай, че въздуховодът е 3.5 линейни метра, увеличете сечението с 
5%, при по-дълъг – с 15%.

Вентилационните решетки имат полезно сечение в см². Когато 
избирате решетка и размер на отвора се уверете, че полезното 
сечение на отвора е по-голямо или равно на препоръчаното от 
производителя на съоръжението за правилната му работа.

ВАЖНО!!!!!!

Въздушният поток може да бъде изтеглен от съседното 
помещение, осигуряващо свободен приток на въздух, чрез 
външни отвори; доставка на въздух от комини, гаражи, кухни 
или бани е забранено.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ КОМИНА
Коминът е основен елемент за изпускане на дима и съответно трябва да 
отговаря на следните изисквания.



•	 Да е топлоизолиран.

•	 Да е направен от устойчиви на механични и топлинни влияния 
материали, както и на продуктите на горенето и възможен конденз.

•	 Да е вертикално поставен с отклонения от оста, не по-голямо от 45° и 
без стеснение.

•	 Трябва да отговаря на експлоатационните изисквания на продукта и 
да има СЕ маркировка (EN1856-1,EN1443).

•	 Трябва да е в размери, съответстващи на изискванията за тяга/
димоотвеждане, които се изискват за правилната му работа (EN13384-
1).

•	 За предпочитане е вътрешното сечение да е кръгло.

•	 В случай на остатъчен продукт в комина, той трябва да бъде почистен.

•	 Не се допуска работа на повече от едно съоръжение в един комин.

 Коминът е от основно значение за правилната работа на този продукт.

•	 Използвайте специализиран уред, за да се уверите, че тягата 
на комина е   мин. 6 Ра.

•	 Осигурете отвор за инспекция в долната част на комина за 
почистване, което трябва да се извършва веднъж годишно.

•	 Връзката между камината и комина трябва да е уплътнена, а 
тръбите и другите елементи трябва да имат СЕ маркировка 
и да са в съответствие с EN1856-2 и минимални параметри 
Т200 И Р1.

•	 Шапката трябва да бъде ветрозащитна, в съответствие с 
местните норми.

•	 Начинът на свързване на комина трябва да осигури 
изтеглянето на дима дори и в случай на спиране на 
електричеството.



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ ЗАПАЛВАНЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Отстранете всички продукти от огнището и стъклото (упътвания за 
работа, различни самозапалващи се табелки и стириопор.) Уверете се, че 
горивната камера е поставена на правилното място.

            
След продължителен неактивен период премахнете всякакви 
остатъчни пелети от бункера (като използвате прахосмукачка с 
удължител). Те може да са се навлажнили и да са непригодни за 
горене.
            
Първоначалното стартиране може да не е сполучливо, тъй като 
канала на шнека все още не е запълнен с пелети и количеството 
им няма да бъде достатъчно за нормално запалване.



Ако не се възпламени след няколко опита, дори ако подаването на пелети 
изглежда правилно, уверете се, че горивната камера е поставена правилно 
(трябва да е закрепена на място и свободна от всякакви наслоявания). Ако 
не откриете проблема при инспекцията е възможно той да се дължи на 
повреда в някой от компонентите на уреда или на неправилна инсталация.

МАХНЕТЕ ПЕЛЕТИТЕ ОТ ГОРИВНАТА КАМЕРА И СЕ 
СВЪРЖЕТЕ С КВАЛИФИЦИРАН ТЕХНИК.

Изключително важно е да не загрявате камината директно на пълна 
мощност, а да достигнете температурата постепенно. По този начин 
ще избегнете увреждане на заварките и на стоманената конструкция.
 

НЕ ОЧАКВАЙТЕ ВЕДНАГА ДА ПОСТИГНЕТЕ 
МАКСИМАЛНАТА  ТОПЛИННА МОЩНОСТ!

ЗАРЕЖДАНЕ НА ПЕЛЕТИТЕ

Зареждането на пелети става през страничната или предната вратичка, 
която се намира на облицовката и осигурява достъп до улея за зареждане 
на гориво. Зареждането на гориво става като следвате стъпките описани 
по – долу:

•	 Отворете горната вратичка на люка и изсипете половината от 
съдържанието на  чувалчето пелети направо в улея, като използвате 
лопатка.

•	    Изчакайте събраните в улея пелети да се свлекат надолу към бункера.

•	 Завършете с пълненето, като изсипете останалите пелети по същия 
начин или директно от торбата.

ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА НИКАКВО ДРУГО ГОРИВО ОСВЕН 
ПЕЛЕТИ С ПРЕПОРЪЧАНИТЕ ПАРАМЕТРИ!!!



Добре е да се осигури добра вентилация в помещението по 
време на първоначалното стартиране, тъй като камината ще 
отдели известно количество дим и миризма на боя.

Не стойте близо до камината и проветрете стаята. Димът и миризмата ще 
изчезнат след около един час работа. Те не са вредни или токсични.

Камината ще има термично разширение и свиване по време на старт и 
стоп фазите, с което може да се чува скърцащ шум, но това е напълно 
нормално.

•	 Уверете се, че по отоплителната инсталация няма течове и загуба на 
налягане.

•	 Уверете се, че всички спирателни кранове между камината и 
инсталацията са отворени.

•	 Уверете се, че системата е добре обезвъздушена преди да стартирате.
•	 Уверете се, че компонентите (хидро помпа, термостати и т.н.) работят 

нормално.
•	 Уверете се, че горивната камера и комина са чисти и по инсталацията 

няма запушване.

НАСТРОЙКИ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАМИНАТА

Основните настройки гарантират правилна работа и предпазват от 
прегряване по време на първоначалното запалван.

НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНОТО ЗАПАЛВАНЕ
ВКЛЮЧВАНЕ ON/OFF

След като свържете захранващия кабел към куплунга в задната страна на 
камината, включете ключа. Камината остава изключена, като на дисплея 
на таблото ще се изпише OFF.



УПРАВЛЕНИЕ НА КАМИНАТА

ОБЩ ИЗГЛЕД:

 

На фигура 1 са обозначени бутоните както следва:

1. Бутон за включване и изключване.
2. Бутон за влизане в меню и връщане назад.
3. Бутон за потвърждаване  - “OK “.
4. Бутон за преместване нагоре.
5. Бутон за преместване надолу.
6. Бутон за преместване наляво.
7. Бутон за преместване надясно.

В режим на работа дисплеят изглежда по следния начин:

На дисплея са изписани следните данни:

РЕЖИМ НА РАБОТА:

- “ON”  означава включено, а “OFF”  означава изключено.
- Когато изписва “чака”  това означава, че изчаква условията за включване.



•	 Работа на UPS, ако има такъв.
•	 Текуща температура – това е температурата на водата в топлообменника.
•	 Зададена температура – това е температурата на топлообменника, 

която сте задали. Температурата се задава с бутоните за преместване 
нагоре и надолу.

•	 Текущо състояние  - показва процеса, който се извършва в момента: 
палене, разгаряне, горене, продухване, гасене, чистене, празно-покой.

•	 Мощност – показва с каква мощност работи в момента камината.
•	 Гориво – показва, че в момента се подават пелети към горелката.
•	 Състояние време – показва времето от началото на започване на 

изпълнявания процес.
•	 Помпа – показва с колко процента от мощността си работи водната 

помпа.
•	 Вентилатор горене – показва с колко процента от оборотите си работи 

вентилатора.
•	 Часовник – показва реалното време.
•	 Максимална мощност – показва мощността, на която сте настроили 

да работи камината.
•	 Пламък – показва температурата на димните газове в градуси по 

Целзий.
•	 Седмичен програматор – посредством програматора може да се 

определи кога да започне работа камината автоматично.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КАМИНАТА

За да включите камината, натиснете и задръжте бутона за включване и 
изключване. След натискането на екрана ще се покаже брояч, който ще 
отброи от 5 до 0 и камината ще започне да работи.
Изключването става по същия начин. При работеща камина натиснете и 
задръжте бутона за включване и изключване, и брояча ще отброи от 5 до 
0. При тази команда камината ще премине от текущо състояние “горене“, в 
текущо състояние “гасене“. Когато температурата на димните газове падне 
под 70 градуса гасенето ще спре, камината ще се почисти за 30 секунди и 
ще изключи.

НАСТРОЙВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА И МОЩНОСТ НА КАМИНАТА

За да промените зададената температура, използвайте бутоните за 
преместване нагоре и надолу до достигане на желаната за вас температура 
на водата в топлообменника. Можете да настройвате само температурата 
на топлообменника. Максималната мощност може да бъде променена 
от 1 до 5 степен. За да намалите или увеличите мощността на камината, 
използвайте бутоните за преместване наляво и надясно. При промяна на 
някой от изброените параметри, показателят на дисплея мига за кратко 
време и след това спира.



ОБЩИ НАСТРОЙКИ

Натиснете бутона за “влизане в меню и връщане назад”, за да влезете в 
главното меню.

Използвайте бутоните за преместване нагоре и надолу, за да стигнете до 
“общи настройки”.

Натиснете бутон за потвърждаване - “ОК“. Вече сте в менюто за общи 
настройки. Тук можете да промените езика на потребителския интерфейс, 
яркостта на екрана, контраста на екрана, настройката на пелети и 
температурата на топлообменника. За избор на език натискайте бутоните 
за преместване нагоре и надолу, за да стигнете до “език”. Натиснете бутон 
за потвърждаване - “ОК”. След като сте влезли в менюто с инсталираните 
езици, използвайте бутоните за преместване нагоре и надолу, за да 
изберете желания език. Отново натиснете бутон за потвърждаване - “ОК“.
Настройката на другите параметри става аналогично по същия начин.
Излиза се от менюто с бутона за влизане в меню и връщане назад.
НАСТРОЙКА НА ДАТА И ЧАС

Най-напред трябва да влезете в главното меню. Използвайте бутоните за 
преместване нагоре и надолу, за да стигнете до “дата и час“.

Натиснете бутон за потвърждаване - “ОК “. Отваря се следния прозорец:



Изберете с бутоните за преместване нагоре, надолу, наляво и надясно 
параметъра, който искате да промените. Натиснете бутон за потвърждаване 
- “ОК”. Използвайте бутоните за преместване нагоре и надолу, за да 
увеличите или намалите стойността му. Когато сте достигнали желаната 
стойност, отново натискате бутона “ОК”. По същия начин се настройват 
всички стойности.
Излиза се от менюто с бутона за влизане в меню и връщане назад.

СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР

Седмичният таймер дава възможност за програмиране на камината. Всеки 
ред съответства на ден от седмицата. Можете да настроите камината в два 
различни интервала – периода от време всеки ден. Използвайте бутоните 
за навигация – нагоре, надолу, наляво и надясно, за да изберете ден от 
седмицата. Двата интервала за текущия ден имат следните компоненти:

•	 Отметка за активиране на интервала.
•	 Час за стартиране.
•	 Час за спиране.
 
Отметката показва, че интервалът е активен. Натиснете върху отметката 
бутона „ОК”, за да я активирате или деактивирате. Минутите се настройват 
през стъпка от 15 мин., а стойността  --:-- означава, че съответния час за 
стартиране или спиране не е зададен. Ако е необходимо уреда да се изключи 
на следващия ден (например включване във Вторник 22:15ч. и изключване 
в Сряда 06:00ч.), оставете празни часовете за изключване във Вторник и 
за включване в Сряда. На главния екран се показва най-близкия час от 
текущия ден, в който ще се включи или изключи уреда според настройката 
на седмичния програматор.



ПЪЛНЕНЕ ШНЕК

Тази функция е удобна при първоначално пускане на уреда или в случай, 
че пелетите са свършили при нормална работа. Когато шнека е празен, 
го включете, докато не започнат да излизат пелети в работната част. Ако 
шнека не е пълен с гориво, то при процеса на палене няма да се дозират 
пелети, което ще доведе до грешка при палене. Отивате до функцията 
“Пълнене шнек”, по вече описания по-горе начин – влизате в главното 
меню и избирате желаната функция.

За да напълните шнека с пелети, изберете старт с бутоните за преместване 
наляво и надясно. Натиснете бутона “ОК”, за да включите шнека. 
Повторното натискане на бутона „ОК” ще го изключи.

ГРЕШКИ

В главното меню се намира функцията “грешки”. Списъкът с грешки 
помага при диагностицирането на възникнал проблем при работата на 
устройството. Потребителят може да потърси помощ дистанционно, 
съобщавайки грешката на техническо лице по телефона, като по този 
начин се елиминира нуждата от посещение. Когато на дисплея Ви изписва 
грешка, за да премахнете прозореца с грешката натискате бутона “ОК”. 
Необходимо е и включване, и изключване на захранването, за да изчезне и 
мигащия удивителен знак за предупреждение.

РЕЖИМ НА РАБОТА

Според режима камината преминава през определени състояния, така 
че да достигне крайното състояние за режима. При смяна на режима, в 
зависимост от текущото състояние, се преминава през последователност 
от действия, гарантираща правилното запалване или гасене. Помпата на 
топлообменника работи винаги, когато са изпълнени условията за нейното 
включване, без значение от режима на работа.



 ON – Включено

Крайно състояние: Горене - при достигане на състояние горене, процеса се 
управлява, така че да се осигури нужната топлинна енергия.

 OFF – Изключено

Крайно състояние: Покой - ако е имало горене, се преминава през стъпки 
на гасене, така че горенето да се преустанови безопасно.

 ЧАКА – Изчакване

Крайно състояние: Покой - също като режим OFF, горенето се 
преустановява. Разликата е, че автоматично се преминава към режим ON, 
в случай че има нужда от нагряване на системата.

 СЪСТОЯНИЯ

Процесът на работа на камината се състои от следната последователност 
от състояния:

1. Чистене.

2. Палене.

3. Разгаряне.

4. Горене.

4.1 Продухване.

5. Гасене.

6. Чистене.

    
 При всички състояния се следи за възникването на грешки (от датчици 
конкретни за състоянието) и при констатирането на грешка горивния 
процес се преустановява, изгасяйки уреда по зададения ред.



ЧИСТЕНЕ

При чистене се задейства механизма за почистване за фиксирано зададено 
време. Чистенето се извършва както при стартиране, така и при спиране 
на уреда.

ПАЛЕНЕ

Зарежда се определено количество гориво и се активира запалката. 
Изчаква се зареденото гориво да се запали, като се следи температурата 
на димните газове. При успешно запалване се преминава в следващото 
състояние. Ако времето за запалване се просрочи, процесът на запалване 
се рестартира, като се зареждат 50% по-малко гориво. Правят се зададен 
брой опити за запалване, след което се преминава към гасене и се записва 
грешка.

РАЗГАРЯНЕ

Изчаква се горенето да се стабилизира. Температурата на димните газове 
трябва да надвиши зададен праг за дадено време над гранична стойност. 
Междувременно се подава още гориво. Ако за разрешеното време за 
запалване не е отчетено стабилно разгаряне, се преминава към следващ 
опит на палене.

ГОРЕНЕ

След като е отчетено стабилно горене, се преминава към работен режим 
на горене. Мощността (комбинация от подаван въздух и гориво), се 
определя от алгоритъма на управление според зададената температура . 
Променяйки работната мощност, се променя и генерираната топлинна 
енергия, така че да се задоволят моментните нужди на отоплителната 
система. Горенето се прекъсва в следните случаи:

•	 Потребител: натискане на бутон.
•	 Изтичане времето за почистване: ако е настроено периодично 

почистване, се преминава към спиране, след което се стартира отново.
•	 Седмичен таймер: ако има настроен час за гасене.
•	 Няма нужда от загряване: след като дадено време горенето е било на 

минимална мощност, или регулираната температура е надвишена, 
уредът се загася и минава в режим ЧАКА.

•	 Загуба на пламък: според температура на димни газове под зададените 
прагове. Записва се грешка.

ПРОДУХВАНЕ

 Периодично при горене се задейства продухване, продължаващо 
фиксирано време.



Спира се подаването на гориво и се променя количеството въздух, като 
по този начин горивната камера се почиства. След изтичане на времето, се 
връща обратно към горене.

ГАСЕНЕ

Спира се подаването на гориво. Вентилаторът подава въздух според 
настройката за гасене. Изчаква се изгарянето на останалото гориво, като 
се следи температура на димни газове да премине под прага зададен за 
гасене. След приключване на гасене се преминава към състояние чистене.

ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА И АЛАРМИ

ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА

КАМИНАТА Е ОБОРУДВАНА СЪС СЛЕДНИТЕ УСТРОЙСТВА ЗА 
БЕЗОПАСТНОСТ:

СЕНЗОР ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ДИМА:

Следи температурата на дима и позволява включването на продукта или 
го изключва, когато температурата на дима падне под предварително 
зададената стойност.

КОНТАКТЕН СЕНЗОР  В БУНКЕРА ЗА ПЕЛЕТИ:

Ако температурата се покачи над безопасната стойност, сензорът веднага 
спира работата на камината. Камината трябва да се охлади преди да се 
рестартира. Ключът трябва да е в позиция “OFF”, преди да се възтанови 
работата и.

СЕНЗОР ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОДАТА

Когато температурата на водата достигне до предварително зададената от 
потребителя стойност, продуктът започва плавно да намалява мощността 
си до достигане на температура с 5° по – ниска от зададената. Ако зададената 
температура се надвиши включва се предпазната функция и камината 
изключва; тя се включва отново след като се е охладила значително.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБЕЗОПАСЯВАНЕ:

Продуктът има защита против токов удар посредством главен предпазител, 
разположен в захранващия филтър.



ПОВРЕДА НА МОТОР РЕДУКТОР:

Ако моторът спре, продуктът продължава да работи докато достигне 
минимално ниво на охлаждане.

ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ТОКА:

Ако по време на работа токът спре, след възстановяване на захранването 
камината автоматично преминава в режим на „чистене” и след това 
„палене”.

НЕУСПЕШНО ЗАПАЛВАНЕ:

Ако по време на запалване не се образува пламък, ще се включи аларма.
           

ЗАБРАНЕНА Е НАМЕСАТА В РАБОТАТА НА ПРЕДПАЗНИТЕ   УСТРОЙСТВА!

Запалването на камината е възможно единствено след елиминиране 
на причината за включване на устройството за безопастност. За да 
разберете каква е възникналата неизправност, разучете внимателно 
настоящото ръководство, в което е обяснено какви действия да 
предприемете за съответната аларма.

АЛАРМИ

Ако възникне операционна аномалия, продуктът влиза във фаза на 
изключване след включена аларма и Ви информира за типа на проблема. 
Прочетете инструкциите за да отмените алармата или се свържете със 
сертифициран сервиз за да възстановите нормалния режим на работа. 
Таблицата показва възможните аларми, които се появяват на аварийното 
табло и полезни съвети за тяхното разрешаване.

АЛАРМА   /ГРЕШКА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ
ПАЛЕНЕ •	 Липса на пелети 

•	 Технически проблем

Заредете бункера с 
пелети.

 
Обърнете се към 

оторизирания сервиз.
СПИРАНЕ ГОРЕНЕ •	 Липса на пелети 

•	 Технически проблем

Заредете бункера с 
пелети. 

Обърнете се към 
оторизирания сервиз.



АЛАРМА   /ГРЕШКА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ
ПРЕГРЯВАНЕ 

БУНКЕР
•	 Повишена 

температура или 
запалване на 
горивото в бункера 

•	 Технически проблем

Огледайте камината и 
ако има запалване го 
изгасете. Изчакайте 
бункера да изстине 
преди да запалите 
камината отново. 

Ако няма запалване, 
обърнете се към 

оторизирания 
сервиз. Вероятно има 
технически проблем.

НАЛЯГАНЕ ДИМ •	 Частично или пълно 
запушване на комина

Проверете комина и 
го почистете

ПРЕГРЯВАНЕ 
ВОДА

•	 Температурата на 
водата е по-висока 
от зададената 
температура 

•	 Технически проблем

Обърнете се към 
оторизирания сервиз.

При възникване на други аларми се обърнете към обслужващия 
сертифициран сервиз.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ



 ВНИМАНИЕ!
                                 

Почистването на частите трябва да става единствено и само при 
охладен и изключен уред. Уредът изисква минимална поддръжка, 
ако се използват доброкачествени пелети.

ЕЖЕДНЕВНО И ЕЖЕСЕДМИЧНО ПОЧИСТВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
ПРЕДИ ВСЯКО СТАРТИРАНЕ.

Почистете горивната камера от пепел и налепи, които могат да запушат 
отворите за въздуха. Винаги почиствайте горивната камера преди да 
стартирате уреда.

 

ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНО, КОГАТО ГОРИВНАТА 
КАМЕРА Е ПРАВИЛНО ПОЗИЦИОНИРАНА И ПОЧИСТЕНА, 
МОЖЕ ДА СЕ ГАРАНТИРА ОПТИМАЛНОТО ЗАПАЛВАНЕ И 
РАБОТА НА ПРОДУКТА.

За да можете да почистите горивната камера добре, извадетея изцяло от 
вътрешността на камината  и внимателно я почистете, както и отворите 
отдолу. Ако използвате висококачествени пелети, ще трябва само да 
почиствате леко с четка, за да възтановите идеалното състояние на 
горивната камера.

ПРОВЕРЯВАЙТЕ НА ВСЕКИ 2/3 ДНИ!

Почистете и изпразнете горивната камера, като внимавате за горещи 
въглени. Използвайте прахосмукачка за почистване на пепелта, само ако 
тя е напълно изстинала. Опитът, както и качеството на използваните 
пелети ще определят честотата на почистване. Препоръчително е да се 
извършва на всеки 2-3 дни.

ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛОТО

Препоръчително е да почиствате керамичното стъкло със суха четка 
или ако е много мръсно, го напръскайте с малко препарат за почистване, 
предназначен за него и го избършете с кърпа.
           
      



 ВНИМАНИЕ!

Не използвайте абразивни продукти за почистване на 
стъклото, боядисаните части и уплътнението на вратата. 
(керамично-фибърна корда.)

Препоръчва се почистването да се извършва при добра вентилация на 
помещението.

Когато продукта се охлади, почистете стените на огнището, особено 
задния панел със стъргалка, за да премахнете наслагванията причинени 
от саждите. Наслагванията действат като изолация и колкото е по-голяма 
дебелината им, толкова по-малко топлоотдаване има към водата и към 
структурата като цяло.
Също така почистете топлообменните тръби, водещи към четирите 
отвора от горната част на продукта (два от ляво и два от дясно в самата 
камина). За да приключите с почистването, почистете горивната камера и 
пепелника (за да премахнете саждите от почистването, трябва да изчистите 
чекмеджето, което се намира под пепелника). За да извадите чекмеджето 
трябва да отвиете 3-те винта. Поставете всичко по местата им, след като 
приключите с почистването.

ПОЧИСТВАНЕ НА ДИМНАТА ТРЪБА И ОБЩИ ПРОВЕРКИ

   След като продукта e изваден, Вие можете да се заемете с почистването 
на вентилатора на димните газове от лявата страна, той трябва да бъде 
изваден за правилното му почистване. Уплътнител е поставен на изхода на 
вентилатора, за да гарантира плътността на връзката. Винаги проверявайте 
здравината на уплътнителя и ако е скъсан го заменете. Димоотводът е 
свързан към отделението за сажди в задната част на продукта, заедно с 
изхода на вентилатора. Моля почистете и това отделение и вентилатора 
с прахосмукачка. Почистете тръбата за отвеждане на дима, особено при 
Т-връзките, колената и хоризонталните части на тръбите. За почистване 
на комина се свържете с професионален коминочистач.
                        

 ВНИМАНИЕ!!!

Честотата на почистване на тръбата за отвеждане на дима 
зависи        от употребата и вида на инсталацията.



ДРУГИ ПРОВЕРКИ

Всички уплътнители на елементите, които се премахват за почистване 
и поддръжка (вентилатор за димните газове, инспекционни сектори и 
др.), трябва да бъдат подменени. Проверете плътността на уплътнението 
на  вратата на огнището и ако е необходимо се свържете със сервиз да 
го подмени. Компанията препоръчва, за края на сезона да се свържете 
със сервиз за поддръжка и почистване, както и инспекция на всички 
гореспоменати елементи.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДУКТА (В КРАЯ НА СЕЗОНА)

Преди да изключите продукта в края на сезона, препоръчваме да извадите 
всички пелети от бункера с помощта на прахосмукачка с приставка. 
Продуктът трябва да се изключи от захранването, когато не е в употреба.

ПРОВЕРКА НА ВЪТРЕШНИТЕ КОМПОНЕНТИ

 ВНИМАНИЕ!!!
 

Проверката на вътрешните електро-механични 
компоненти трябва да бъде извършвана единствено от 
квалифициран персонал с технически познания в областта на 
електричеството и горенето, когато продуктът е напълно 
изстинал и кабелът на захранването е изключен от мрежата.
Производителят не носи отговорност и не поема гаранцията, 
ако тези условия не се спазват. Всички необходими мерки 
трябва да бъдат предприети при почистване, поддръжка и 
поправки.

Препоръчваме извършването на годишно обслужване. Съществената част 
от това обслужване е визуална и функционална проверка на вътрешните 
компоненти.

ЧАСТИ/ИНТЕРВАЛ 1 
ДЕН

2-3 
ДНИ

7 
ДНИ

30 
ДНИ

60-90 
ДНИ

ЕДНА 
ГОДИНА

Почистване на 
горивна камера

•

Пепелник •
Почистване на 

стъклото
•



Отделението под 
пепелника

•

Почистване на 
топлообменника

•

Почистване на 
димната тръба

•

Уплътнител на 
вратата

•

Вътрешни части на 
инсталацията

•

Продукт •
Циркулационна 

помпа
•

Компоненти на 
инсталацията

•

Електро-механични 
компоненти

•

Препоръчително е годишните проверки и обслужване да се извършват от 
сертифициран от компанията сервиз.

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА КАМИНИТА

    ”ЕАЗ” ООД предоставя на своите клиенти гаранционна поддръжка 
съгласно сроковете и параметрите описани в придружаващата продукта 
гаранционна карта или с настоящите гаранционни условия. Гаранционната 
поддръжка се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална 
експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по 
никакъв начин действащите закони и други разпоредби в Република 
България.
     За доброто функциониране и правилното разпределение на 
температурата, камината трябва да се разположи на място, където 
може да приеме необходимия за горенето на пелетите въздух. Съгласно 
разпоредбата за монтаж и действащите в страната норми са необходими 
около 40 m³/h. Минималните отстояния са 50 см. от съседна стена, 20 см. 
от задната стена и 150 см. отпред.
     Забранено е свързването към комина с гъвкав фукс! Да се използва само 
прав гладък, с максимална дължина на хоризонталния участък 2-3 м., като 
всяко коляно се счита за 1 м.
    Гаранционният срок от 24 месеца важи за стоманени части на камината, 



12 месеца на ел. части и автоматика, и започва да тече от датата, посочена 
в гаранционната карта.
    Клиентът е длъжен да уведоми оторизиран сервиз в срок от 24 часа от 
установяването на повредата.
    Подписването на гаранционната карта означава приемане на 
гаранционните условия.
    Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на 
попълнени валидни гаранционни документи.

Гаранцията на съоръжението отпада при:

1. Неспазване на условията за монтаж и екплоатация.
2. Нарушен външен вид, загубена или унищожена гаранционна карта, 
поправка от неупълномощени лица или нанесени промени върху 
гаранционната карта.
3. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, 
неспазване на други указания в съпровождащата се документация, 
неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и 
форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, 
опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други 
причини, независещи от доставчика.
4. При видими механични и термични деформации на съоръжението.
5. При използване на несертифициран сервиз за ремонти и инсталиране 
на камината.



ПЕЛЕТНА КАМИНА ЗА ВГРАЖДАНЕ С ВОДНА РИЗА

ЕАЗ – ООД
ул. „Трети март“ 42

гр. Перущица, ПК 4225
тел. 032/ 654 101; факс. 032/ 654 100

e-mail: office@kaminata.bg
www.kaminata.bg

версия 1
20.01. 2017 г.



РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТЦИЯ

ПЕЛЕТНА КАМИНА
ЗА ВГРАЖДАНЕ С ВОДНА РИЗА

ЛАНА

ЕАЗ – гр. Перущица


