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Тази инструкция представлява неразделна част от продукта, заедно с гаранционната карта, за всеки 
модел. Внимателно прочетете инструкцията и информацията преди работа с камината. 

Уважаеми потребители, благодарим Ви, че избрахте един от нашите продукти, които са 
разработени в резултат на нашия технологичен опит и непрекъснатия ни стремеж към предлагане 
на качествени и превъзходни продукти по отношение на безопасността, надеждността и 
производителността. В настоящата инструкция ще намерите цялата информация, както и 
полезни съвети за използването на Вашия продукт при максимална безопасност и с максимална 
ефективност. 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Тази инструкция е изготвена от производителя и е неразделна и съществена част от продукта. В случай 
на продажба или прехвърляне на пелетната камина, винаги гарантирайте наличието на инструкцията, 
тъй като информацията, която съдържа, е адресирана до купувача и до всички хора, участващи в 
експлоатацията и поддръжката на продукта. Внимателно прочетете инструкцията и информацията, 
съдържащи се в нея преди експлоатация и поддръжка на продукта. Инструкциите,  гарантират 
безопасността на хората и имуществото и гарантират ефективна работа и по-дълъг експлоатационен живот 
на пелетната камина. Производителят отказва поемането на отговорност за щети, причинени от 
неспазването на препоръките относно експлоатацията и поддръжката, посочени в инструкцията, от 
неоторизирани монтажниции или използване на неоргинални резервни части. Продуктът трябва да се 
използва в съответствие с инструкциите на производителя и в съответствие с европейските, 
националните и местните разпоредби. Поддръжката и ремонтите са дейности, които трябва да се 
извършват от квалифициран и лицензиран персонал, който трябва да има подходящи познания за 
продукта. Продуктът не трябва да се използва в близост до стени, изработени от дърво или горим 
материал. Монтажът на камината на пелети трябва да се извърши от поне двама души. Работете с 
пелетната камина само с препоръчаните дървесни пелети (вижте раздел Гориво). Никога не използвайте 
течни горива, за да работите с продукта и да разгорите наличната жар. Прекъснете използването на 
продукта в случай на повреда или неизправност. Всички натрупани неизгорели пелети в горелката в 
резултат на многократни неуспешни запалвания трябва да бъдат отстранени преди следващото 
запалване. Работата на камината може да доведе до силно нагорещяване на дръжките, димоотвода и 
стъклените повърхности. Докосвайте тези части само по време на работа, като носите защитно облекло 
или с подходящи помощни средства. Информирайте децата за предпазните мерки, които трябва да се 
спазват по време на експлоатация на продукта и за възможни опасности. В случай на проблеми или 
неправилно разбиране на инструкцията за експлоатация, свържете се с Вашия търговец. Поставянето на 
предмети, които не могат да издържат на топлина върху камината или в минимално изискуемия 
диапазон на безопасност, е забранено. Не отваряйте вратата по време на работа или не използвайте 
пелетната камина със счупена стъкло. За условията, ограниченията и изключенията за продукта, моля, 
вижте гаранционната карта, включена в продукта. За осъществяване на политика за постоянно 
разработване и подновяване на продуктите, производителят може да направи промени в продукта, 
които сметне за подходящи, без предизвестие. Този документ е собственост на производителя и не 
може да бъде оповестяван изцяло или частично на трета страна без писменото съгласие на компанията, 
която си запазва всички права съгласно закона. 

НАСОКИ И СТАНДАРТИ 

Всички наши продукти се произвеждат съгласно следните стандарти: 

89/366 EEC 

89/106 EEC  
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1 Спецификации и технически данни 
1.1. Предназначение 

Пелетните камини Hot Spot 13 Wind са устройства, които се използват само на открито и са изградени 
да работят само с качествени дървесни пелети (вижте Раздел 2. Гориво). 

1.2. Технически данни 

Модел камина: Hot Spot 13 
Номинална топлинна мощност: 13 kW 
Консумация на дървесни пелети (мин/макс): 1.6 – 2.5 kg/h 
Вместимост на бункер за пелети: 12 kg 
Тегло: 90 kg 
Размери (ДхШхВ): 546x520x2118 mm 
 

1.3. Данни за идентификация на продукта (етикет с данни) 

Техническият етикет показва данните и мощността на камината. Подправянето на, премахването или 
липсата на технически етикет затруднява дейностите по поддръжка поради липсата на идентификация 
на продукта. Ако е повреден, поискайте копие от сервизния център. 

ВНИМАНИЕ:  
Този продукт може да се използва само на открито! 

 

2 Гориво  

2.1 Общи изисквания 
 
Този продукт е проектиран за горене само на дървесни пелети. 

Дървесните пелети са гориво, получено от пресоването на дървен материал с дървени стърготини, 
извлечени от остатъците от преработка и трансформация на изсушен дървен материал. Компактността 
на продукта във времето е гарантирана от естествено вещество, съдържащо се в дървото: лигнин. 
Типичната малка цилиндрична форма се получава чрез екстркуция под налягане. 
На пазара се предлагат различни видове пелети с качество и характеристики, които варират в 
зависимост от обработката и вида на използваната дървесина. 

ВНИМАНИЕ: Винаги използвайте сертифицирани качествени дървесни пелети: напр. DIN, DIN PLUS, 
ÖM 7135, Pellet  Gold, Catas и т.н. Компанията не гарантира подходящо функциониране на 
камината, ако се използват нискокачествени пелети. 

Пелетните камини са тествани и проектирани за осигуряване на добра производителност и перфектно 
качество на работа с пелети със специфични характеристики: 

Вид материал:   Дървесина 
Дължина:   < 30 mm 
Диаметър:   6-6.5 mm  
Долна топлина на изгаряне:  4.8 kWh/kg  
Влагосъдържание:   < 8 % 
Пепел на суха маса:  < 0.5 % 
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Доброкачествените пелети са гладки, лъскави, леко прашни и със стандартна дължина. 
Нискокачествените пелети са с разнообразни дължини, прашни с вертикални и хоризонтални 
пукнатини. 
Тъй като характеристиките и качеството на пелетите влияят значително на ефективността и правилната 
работа на камината, препоръчваме: 

ИЗБЯГВАЙТЕ да използвате пелети с размери, различни от описаните от производителя.  
ИЗБЯГВАЙТЕ да използвате нискокачествени пелети или пелети, съдържащи диспергирани стърготини, 
смоли или химикали, добавки или лепила. 
ИЗБЯГВАЙТЕ да използвате влажни пелети. 

Използването на неподходящи пелети причинява: 

 запушване на горелката и каналите за изпускане на димни газове; 
 повишена консумация на гориво; 
 намалена ефективност; 
 няма гаранция за нормалната работа на пелетната камина; 
 замърсяване на стъклото; 
 генериране на неизгорели гранули и голямо количество пепел. 

Наличието на влага в пелетите увеличава обема на гранулите и тяхното натрошаване, което 
причинява 

 неизправности в гориво-подаващата система 
 лошо горене. 

Пелетите трябва да се съхраняват на сухо и защитено място. Особено внимание трябва да се обърне на 
боравенето с чувалите, за да се предотврати смачкването им, което води до образуването на дървесни 
стърготини. 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЕЛЕТИ С ЛОШО КАЧЕСТВО, КОЕТО НЕ Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИНСТРУКЦИИТЕ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, НЕ САМО УВРЕЖДА КАМИНАТА И КОМПРОМЕТИРА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА, НО 
МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЗАГУБА НА ГАРАНЦИЯТА И ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА. 

3 Транспорт и разопаковане 
 
Ето някои общи препоръки, които трябва да следвате, за да предотвратите злополуки или повреди на 
продукта: 

1. Поставете тръбите една в друга, като спазвате реда, показан на фигура 2 
2. Поставете мрежата върху тръбите и я плъзнете до дъното (Фиг. 3) 
3. Поставете долната част на термодифузьора с диаметър 900 mm (Фиг.4) 
4. Поставете трите опорни конзоли и горната част на термодифузьора, след което закрепете 

всичко (Фиг.5) 
5. Затегнете дръжката за придвижване (Фиг.6) 
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Ето някои общи препоръки, които трябва да следвате, за да предотвратите злополуки или повреди на 
продукта: 

 Разопаковането трябва да се извърши от поне двама души. 
 Всички товаро-разтоварни операции трябва да се извършват с подходящи средства и в пълно 

съответствие с правилата за безопасност. 
 Позиционирането на опакования продукт трябва да се поддържа в съответствие с указанията, 

предоставени с пиктограми и изписани върху опаковката. 
 Ако използвате въжета, ремъци, вериги и др., уверете се, че са подходящи за тежестта, която 

ще разтоварите, и са в добро състояние. 

Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 2 

Фиг. 5 Фиг. 4 
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 При преместване на опаковката се движете с бавни и непрекъснати движения, за да избегнете 
разкъсване на въжетата, веригите и др. 

 Не накланяйте прекалено, за да избегнете преобръщане. 
 Не стойте в обсега на товаро-разтоварните машини (мотокари, кранове и др.). 

 

3.1 Разопаковане 
Разопаковайте продукта, като внимавате да не го повредите или надраскате. Отстранете пакета с 
аксесоари и всички парчета полистирол или картон, използвани за блокиране на подвижните части на 
камината. 
Също така не забравяйте да не оставяте опаковъчни компоненти (найлонови торбички, полистирол и 
др.) в обсега на деца, тъй като те могат да бъдат потенциални източници на опасност. Изхвърлете ги 
според разпоредбите. 

3.2 Безопасни разстояния 
Фигурите по-долу показват минималните безопасни разстояния (в mm), които винаги трябва да се 
спазват. 
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4 Експлоатация 
ВНИМАНИЕ!!! ИЗПОЛЗВАЙТЕ КАМИНАТА САМО НА ОТКРИТО! 

 Този продукт е проектиран и тестван само за употреба на открито. Не се допускат вътрешни 
инсталации; 

 Безопасно позиционирайте пелетната камина, така че да не може случайно да бъде ударена; 
 Позиционирайте камината възможно най-хоризонтално; 
 Не използвайте уреда като инсинератор или по друг начин освен този, за който е 

предназначен; 
 Не трябва да се използва друго гориво освен дървесни пелети; 
 Не използвайте течни горива; 
 Когато камината е включена, тя може да достигне изключително високи температури на допир, 

особено на външните й повърхности. Работете внимателно, за да избегнете изгаряния; 
 Не извършвайте никакви неразрешени модификации на уреда; 
 Използвайте само оригинални резервни части, препоръчани от производителя; 
 Уверете се, че всички съединения на изпускателната система са херметически затворени със 

силикон, устойчиви на топлина (250°C) и не са повредени. 

ВНИМАНИЕ: Дръжте всички запалими продукти далеч от камината, когато работи (МИНИМУМ: 100 cm 
отпред). 
ВНИМАНИЕ: За да се предотврати изпускането на газове, горивната камера трябва да се държи 
затворена, освен по време на дейности по почистване, които трябва да се извършват, когато продуктът 
е изключен. 
ВНИМАНИЕ: В случай на подаване на пелети, когато продуктът е включен, уверете се, че пелетите не 
са свършили и че в горелката винаги има силен пламък. 
Не пълнете бункера за пелети, ако забележите, че пелетите свършват и липсва пламък или е слаб. 
Неспазването на това указание може да бъде опасно и да причини проблем с изпаренията и тяхната 
експлозия! 
ВНИМАНИЕ: Не позволявайте чувалът с гориво (пелети) да влиза в контакт с горещите повърхности. 
ВНИМАНИЕ: Отстранете всички остатъци от неизгорели пелети, причинени от неуспешно запалване, 
преди да стартирате камината отново. 
ВНИМАНИЕ: Ако по време на фазата на запалване продуктът не стартира и забележите много дим в 
горивната камера, незабавно изключете камината и сменете използваните пелети, тъй като те може да 
са с твърде високо съдържание на влага. Принудителното запалване може да направи вашия продукт 
опасен. 
ВНИМАНИЕ: Ако по време на почистване откриете следи от гъбести или твърди пелети, сменете 
използваните пелети, тъй като тези следи могат да идват от остатъци от нискокачествени дървени 
стърготини, които не се използват в този тип продукти. Принудителното запалване може да причини 
пожар или много дим. 
ВНИМАНИЕ: Следете за правилното изгаряне на пелетите в горелката. Ако откриете натрупване на 
неизгорели пелети, ВЕДНАГА ИЗКЛЮЧЕТЕ продукта и се свържете със сервизния център. 
ВНИМАНИЕ: Бъдете особено внимателни при присъствието на деца. 
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4.1 Инструкции за експлоатация 
 

 

 

   Фиг. 7       Фиг. 8 

4.2 Пълнене на бункера 

 Повдигнете капака A и преместете лоста за зареждане на пелети в позиция 1 (Фиг.9) 
 Преместете капака B, като придвижите с ръка дръжката напред по посока на стрелката (Фиг.10) 
 Повдигнете капака B и поставете пелети бункера (Фиг.11). 
 Спуснете капака B и преместете с ръка дръжката назад към затворено положение (Фиг. 12). 

Пелетите могат да се зареждат дори когато камината е включена. 

Капак за 
зареждане  
на пелети 

Врата на 
горивната 

камера 

Лост за регулиране 
на въздуха 

Лост за разбъркване на 
пелетите в бункера 
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Фиг. 9       Фиг. 10 

 

Фиг. 11       Фиг. 12 

4.3 Запалване 

След като бункера е пълен, камината е готова за запалване. 
Поставете лоста в позиция 2 (Фиг. 13) и го спуснете в положение на готовност (Фиг.14); пелетите ще 
започнат да падат, докато горелката се напълни; сега можете да отворите предната врата и да 
поставите естествен твърд запалителен материал върху пелетите в горелката и да го запалите ръчно с 
помощта на пламък (запалка, кибрит); оставете вратата отворена за няколко минути или дори по-дълго 
(това зависи от външната температура и от димоотвода). Затворете вратата само когато пламъкът 
достигне минимална височина от около 7cm, все едно докосва отворите, намиращи се в задната стена. 
Камината вече работи. 
ВНИМАНИЕ: Винаги почиствайте горелката преди всяко запалване, за да избегнете неуспешно 
запалване и образуване на дим. 
Ако има малко остатъци от пепел, почистете ги с помощта на долната част на горелката - ситото; в 
случай на трудни за почистване остатъци от пепел, извадете горелката, като издърпате лоста на ситото 
и го почистете ръчно. 
ВНИМАНИЕ: Това действие трябва да се извършва винаги, когато камината е изключена и студена.  
ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНИЯ. 

A 

ПОЗИЦИЯ 1 

B 

ОТВОРЕНО 

ЗАРЕДЕТЕ 
ПЕЛЕТИ 
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Фиг. 13      Фиг. 14 

4.4 Режим на горене 

Регулирането на въздуха за горене, респективно мощността на камината може да се извършва, чрез 
промяната на позицията на специален лост (мин.-макс.) в посока напред – назад (Фиг. 15). 

 

 

 

 

 

 

Максимална мощност: Поз. Макс.  
Минимална мощност: Поз. Мин. 

Фиг. 15 

4.5 Почистване на горелката 

 

Фиг. 16 

ПОЗИЦИЯ 2 

МИН 
МАКС 
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За да поддържате пламъка винаги силен и с максимална ефективност и да избегнете образуването на 
дим, по време на работа е необходимо да почиствате периодично горелката чрез специалния лост за 
стръскване (Фиг. 16), който отделя излишната пепел в чекмеджето (не повече от две-три 
придвижвания на лоста напред-назад). Честотата на това действие зависи от качеството на 
използваните пелети. 

4.6 Изключване на камината 

При преместване на лоста в позиция 1 (Фиг. 17), падането на пелетите в горелката ще спре. Горенето 
ще продължи около 20 минути, след което камината ще се изключи. 
За да включите отново камината, преместете лоста в позиция 2 и поставете твърд или гелообразен 
запалител върху пелетите в горелката и го запалете с пламък. 
ВНИМАНИЕ: За да предотвратите изгаряния между изключване и повторно запалване, изчакайте поне 
15 минути и проверете дали горелката и чекмеджето за пепел са почистени! 

Фиг. 17 

ВНИМАНИЕ: РИСК ОТ ИЗГАРЯНИЯ. 
ВНИМАНИЕ: Не докосвайте горелката след изключване. 
ВНИМАНИЕ: Не докосвайте вратата с голи ръце, докато камината работи. 
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5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПОДДРЪЖКА 

Всички дейности по поддръжката (почистване, потенциална смяна на части и т.н.) трябва да се 
извършват, когато камината не работи, няма горене и пелетната камина е студена. Освен това не 
използвайте никакви абразивни вещества. 

ВНИМАНИЕ: Непочистването се отразява на безопасността! 

5.1 Отваряне на вратата 
Вратата на камината трябва да остане затворена по време на работа. Вратата трябва да се отваря само 
при изключена и охладена камина, за да се извърши поддръжка и рутинно почистване. 

5.2 Изхвърляне на пепелта 
Чекмеджето за събиране на пепел трябва да се изпразва редовно, за да се попречи на остатъците от 
горенето да достигнат до основата на горелката. Пепелта трябва да се постави в метален съд със 
запечатан капак. Докато пепелта изгасне напълно, запечатаният съд трябва да бъде поставен върху 
негорима основа или на пода, или далеч от запалими материали. 

ВНИМАНИЕ: Пепелта поддържа жарта за дълго време 

5.3 Почистване на горелката 
Когато пламъкът стане червен или е слаб, придружен от черен дим, това може да означава, че има 
отлагания от пепел или образуване на шлака, които не позволяват правилното функциониране на 
пелетната камина и които трябва да бъдат отстранени. 
За да извършвате периодично почистване, извадете горелката, като я освободите от долната част от 
ситото и повдигнете от корпуса и; след това я почистете от пепел и всякакви натрупвания, които биха 
могли да се образуват, като обърнете специално внимание на освобождаването на запушените отвори 
с помощта на заострен инструмент. 
Това действие е необходимо особено при първите няколко запалвания, особено при използване на 
пелети с различно качество. Времето на това действие се определя от честотата на употреба и избора 
на гориво. 
Препоръчително е да проверите и основата на горелката, като я изпразните от всякаква пепел. 
ВНИМАНИЕ: Преди да включите пелетната камина, проверете дали горелката е поставена 
правилно, опряна в задната стена на горивната камера и закачена към ситото и е чиста и без 
пепел. 

5.4 Почистване на чекмеджето за пепел 
Проверявайте периодично (на всеки 6 часа работа) чекмеджето за пепел през специалното 
ревизионно стъкло. Изпразвайте го в края на всяка употреба с помощта дръжката на вратата. 

Вижте раздел 5.2 относно изхвърлянето на пепелта. 
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Фиг. 18       Фиг. 19 

5.5 Почистване на горивната камера 
Почиствайте периодично горивната камера, като отстранявате натрупаната в камерата пепел с 
прахосмукачка. 
Забележка: Използвайте прахосмукачка, предназначена за изсмукване на пепел за този вид 
почистване. 

5.6 Почистване на металните части 
Използвайте мека кърпа, навлажнена с вода, за да почистите металните части на камината. Никога не 
почиствайте метални или керамични части със спирт, разредители, бензин, кетони или други 
обезмаслители. Използването на тези вещества освобождава производителя от всякаква отговорност. 
Обезцветяването на металните части може да бъде резултат от неправилно използване на пелетната 
камина. 

5.7 Почистване на плъзгача 
С помощта на специалния инструмент A (Фиг. 20), периодично почиствайте плъзгача за пелети B 
(Фиг.21) от всякакви натрупвания, които биха могли да забавят или блокират падането на пелетите в 
горелката. 

Фиг. 20      Фиг. 21 

ВНИМАНИЕ: РИСК ОТ ИЗГАРЯНИЯ. 

ВНИМАНИЕ: Извършвайте това действие, когато пелетната камина е студена. 
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5.8 Почистване на стъклената част на вратата 
Стъклото на вратата трябва да се почиства (студено) с обезмаслители на базата на амоняк и 
неразяждащи средства, като разредител. Не допускайте корозивни вещества да влизат в контакт с 
боята, тъй като те могат да причинят повреда. Ако стъклото е горещо, преди да продължите с 
почистването, дръжте вратата отворена толкова дълго, колкото е необходимо, докато изстине. Не 
използвайте материал, който може да надраска или повреди стъклото. 

5.9 Счупване на стъклото 
Вратата е оборудвана с керамично стъкло с дебелина 5mm, което е устойчиво на температурни 
разлики от 750°C. Това стъкло може да се счупи само от силен удар или неправилна употреба. Не 
блъскайте вратата и не удряйте стъклото. В случай на счупване сменете само с оригинална резервна 
част. Свържете се със сервизния център за техническа поддръжка.  

5.10 Период на неизползване на камината 
В края на отоплителния сезон извършете следните действия: 

 Извадете всички пелети от бункера; 
 Почистете добре горелката, основата, горивната камера и чекмеджето за пепел; 
 Почиствайте целия прах, паяжини и др. от зоната зад панелите на вътрешната облицовка 

веднъж годишно; 
 Оставете вратата наполовина отворена, за да предотвратите образуването на конденз вътре в 

горивната камера. 

5.11 Редовна и специална поддръжка 
Тези дейности трябва да се планират веднъж ГОДИШНО от сервизния център за техническа поддръжка 
и се изискват, за да се гарантира, че продуктът се поддържа ефективен и работи безопасно. 

 Основно почистване на горивната камера; 
 Почистване и проверка на димоотвеждащия канал; 
 Проверка на правилното уплътняване на пружините и уплътненията на ревизионната врата; 
 Почистване на механизмите и движещите се части. 
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