
1 

 

www.eratobg.com 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ  

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ПЕЛЕТНА 
КАМИНА С ЕСТЕСТВЕНА ТЯГА  

 

LYDIA 10 

 
 



2 

Прочетете внимателно инструкцията преди монтаж, експлоатация и поддръжка на камината.  
Инструкцията за експлоатация и поддръжка е неразделна част от продукта. 
Laminox S.r.l. си запазва правото да променя характеристиките и данните, посочени в тази инструкция, 
по всяко време и без предизвестие, с цел подобряване на своите продукти.  
 

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. 
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1 Общи изисквания 
1.1. Димоотвод за камина или комин 

Всяка камина трябва да има вертикален димоотвод с естесвена тяга, за отвеждане на генерираните от 
горенето димните газове навън. 
Димоотводът трябва да отговаря на следните изисквания: 
 Не трябва да е свързан с друга камина, котел или абсорбатор от какъвто и да е вид (Фиг. 1). 
 Трябва да бъде поставен на подходящо разстояние от запалими материали чрез въздушна 

междина или подходящ изолационен материал. 
 Вътрешното сечение трябва да е равномерно, за предпочитане кръгло: квадратните или 

правоъгълните секции трябва да имат заоблени ъгли, кривите трябва да са правилни и безшевни, 
отклоненията от оста не по-големи от 45° (Фиг. 2). 

 Всяко устройство трябва да има собствен димоотвод със сечение, равно или по-голямо от 
диаметъра на изпускателната тръба на камината и височина не по-малка от посочената (вижте 
таблица 2). 

 Никога не използвайте две камини, котел и камина, пелетна камина и камина на дърва и др. в 
едно и също помещение, тъй като тягата на едната може да повлияе на тягата на другата. Освен 
това не се допускат общи вентилационни канали (тръби), които могат да причинят вакуум в 
монтажната среда, дори ако са монтирани в съседни помещения и комуникират с монтажното 
помещение. 

 Създаването на фиксирани или подвижни отвори на димоотвода за свързване на оборудване, 
различно от спомагателни устройства, е забранено. 

 Забранено е преминаването на други тръби за подаване на въздух и тръбопроводи за комунални 
услуги през комина, колкото и големи да са. 

 Димоотводът трябва да бъде оборудван със събирателна камера за твърди материали и 
кондензат, разположена под отвора на димоотвода, така че да се отваря и проверява лесно от 
херметична врата. 

 Когато използвате паралелни изходящи комини, е препоръчително да повдигнете подпорен 
елемент. (Фиг.3) 

 

 
Фиг. 1 

   
Фиг. 2 
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1.2. Шапка за комин 

Горната част на димоотвода трябва да бъде оборудвана с устройство, наречено шапка за комин, което 
улеснява разпръскването в атмосферата на продуктите от горенето. 
Шапката за комин трябва да отговаря на следните изисквания: 
 Вътрешното й сечение и форма трябва да са еквивалентни на тези на димоотвода. 
 Да имат полезно изходно сечение не по-малко от два пъти по-голямо от това на димоотвода. 
 Шапките за комини, които излизат от покрива или които остават в контакт с външната страна 

(например в случай на отворено таванско помещение), трябва да бъдат покрити с тухлени 
елементи и добре изолирани. Шапките трябва да бъде конструирана така, че да предотвратява 
проникването в димоотвода на дъжд, сняг или чужди тела и така, че в случай на вятър във всяка 
посока и под всякакъв ъгъл, да осигурява изхвърлянето на продуктите от горенето 
(ветроустойчива шапка на комина). 

 Шапката за комин трябва да бъде разположена така, че да гарантира адекватно разпръскване и 
разреждане на продуктите от горенето в зоната на покрива. Тази зона може да бъде с различни 
размери и форми в зависимост от ъгъла на наклона на покрива, така че е необходимо да се 
приемат минималните височини, показани на Фиг.3 и Фиг.4. 

 Шапката трябва да е ветроустойчива и да надвишава височината на билото, Фиг.3 и  Фиг.4. 
 Всички сгради или други препятствия, които надвишават височината на шапката на комина, не 

трябва да са близо до самата шапка (Фиг.3). 

 

Фиг. 3 

 

Фиг. 4 

А) Плосък покрив 

Б) Наклонен покрив 

Височина Z на зона 
на насрещен вятър  

Зона на насрещен вятър 

50 cm над билото 

Ос на билото 

Мин. Височина H 

Разстояниe > A 

Разстояниe < A 
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Наклон на покрива 
[°] 

Хоризонтална 
ширина на зоната на 
на насрещен вятър 
покрива от оста на 

билото A 

Минимална 
височина комина 

на изхода от 
покрива H 

Височина на зоната 
на насрещен вятър 

на покрива Z 

15 1.85m 1.00m 0.50m 
30 1.50m 1.30m 0.80m 
45 1.30m 2.00m 1.50m 
60 1.20m 2.60m 2.10m 

Табилца 2 

1.3. Отвор за всмукване на външен въздух 

 За камината е нужно осигуряване на въздух, необходим за безпроблемно горене и опазване на 
околната среда. 

 Уверете се, че помещението, където е монтирана камината, предлага достатъчна вентилация и 
монтирайте тръба за подаване на въздух отвън с препоръчителното минимално сечение от 15 in². 

 Отворът за всмукване на въздух трябва да комуникира директно с помещението където е 
монтирана камината, разположен така, че да не се блокира и защитен с постоянна незаключваща 
се решетка или друга подходяща защита, при условие че не намалява минималното сечение. 

 Въздушен поток може да се получи и от помещение, съседно на монтажното помещение, при 
условие, че този поток може да се осъществява свободно през постоянни, незатварящи се отвори, 
граничещи с външната страна. 

 По отношение на монтажното помещение, съседното помещение не трябва да се поставя под 
вакуум по отношение на външната среда в резултат на обратна тяга, причинена от наличието в 
това пространство на друго комунално устройство или смукателно устройство. Помещението, 
съседно на постоянните отвори, трябва да отговаря на изискванията, посочени в тесктовете по-
горе. Съседното помещение не може да се използва като гараж, за съхранение на горими 
материали или за дейности, включващи опасност от пожар. 

1.4. Връзка към димоотвода 

(вижте раздел 4.5) 

1.5. Предотвратяване на пожари в къщи 

Монтажът и използването на камината трябва да бъдат в съответствие с инструкциите на 
производителя и с местните разпоредби. 
ВНИМАНИЕ: когато комина преминава през стена или таван, трябва да се прилагат определени методи 
за монтаж (защита, топлоизолация, разстояния от чувствителни на топлина материали и др.). 
Свързващата тръба на камината никога не трябва да преминава през горими повърхности. 
Не свързвайте камината към димоотвод, който вече се използва от друго устройство. 
Препоръчително е също да поддържате всички запалими елементи или запалими материали като 
греди, дървени мебели, завеси, запалими течности и др. извън зоната на излъчване на пещта и на 
разстояние най-малко 3 метра от камината. 
В случай, че околното пространство има покрития от запалим или топлочувствителен материал, трябва 
да се постави защитна мембрана от незапалим изолационен материал. Ако подовата настилка е 
направена от горим материал, трябва да се предвиди незапалим защитен материал на отвора на 
пещта. 
 
За допълнителна информация вижте местните изисквания. 
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2 Спецификации и Технически данни  

2.1 Предназначение 

Пелетната камина Lydia 10 е устройство, проектирано да работят само с висококачествени 
дървесни пелети (вижте раздел 3 Гориво). 

 
2.2 Технически данни 

Параметър Стойност 
Консумация на пелети  2,0 kg/h 
Номинална топлинна мощност 8,5 kW 
Ефективност 89,7 % 

Препоръчителна тяга 10 Pa 
Вместимост на бункера за пелети 19 kg 
Диаметър на димоотвода 150 mm 
Тегло 105 kg 
Размери 488x544x1347 mm 

2.3 Размери 

 

2.4 Данни за идентификация на продукта 

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. Предвид важността на етикета с 
данни, препоръчваме да монтирате камината на разстояние, на което той винаги да е видим. 
 

Изход димни газове 
150 mm 
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3 Гориво 

3.1 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 % 

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. 
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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. 

4 Монтаж 

4.1 Обща информация 

Отоплителната камина трябва да бъде монтирана, така че да не се повреди сградата и други системи. 
Монтажникът трябва стриктно да спазва стандарт БДС EN10683:2012. 

4.1.1 Монтаж при наличие на няколко уреда 

Наличието на няколко уреда, захранвани с различни горива, както и аспиратори с или без екстрактор, 
трябва да се оцени по време на превантивни проверки и по време на пробното пускане, за да се 
открие всяка промяна в сравнение с проектните условия или който и да е аспект, който не може да 
бъде открит по време на фазата на проектиране. Помещението трябва да бъде добре вентилирано в 
съответствие с инструкциите на всяко отделно устройство. Отворът за всмукване на въздух трябва да 
отговаря на изискванията на раздели 1.3 и 4.4. 

4.1.2 Пригодност на помещенията за монтаж 

 Монтажът на камината в помещения с риск от пожар е забранено. 
 Монтажът на открито на места, подложени на атмосферни влияния или във влажни зони, е 

забранен. 
 Котлите трябва да се монтират в котелно помещение. Забранен е монтажът им на открити веранди 

или на открито. 
 Монтажът в помещения, съдържащи други генератори, които събират въздух от околната среда, е 

забранен (пар. 6.4 БДС EN 10683:2012). 
 Запечатани или затворени работни уреди с външни вентилационни отвори за всмукване на въздух 

за горене могат да се монтират само в бани, спални и студиа. 
 Минималният обем на помещението за монтаж на камината трябва да бъде по-голям от 15m³. 

4.1.3 Система за отвеждане на димни газове 

Всяка камина трябва да бъде свързана към система за отвеждане на димни газове, която осигурява 
разпръскване на продуктите от горенето в атмосферата. Продуктите от горенето трябва да се 
изхвърлят над покривите. Директното изпускане от стената или към затворени пространства, дори на 
открито, е забранено. Компонентите на системата трябва да бъдат изработени от материал от клас 
реакция на огън A1. По-специално, използването на метални разтегателни и гъвкави тръбопроводи е 
забранено. 

4.2 Минимални безопасни разстояния 

Следните фигури показват минималните безопасни разстояния (в mm), които винаги трябва да се 
спазват. 
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4.2.1 Ъглов монтаж (mm) 

 

4.2.2 Монтаж до стена (mm) 

 

Безопасни разстояния за монтаж на камината от запалими материали 

Минимално разстояние от запалимият материал отзад P= 200 mm 
Минимално разстояние от запалимият материал отстрани L= 200 mm  
Разстояние от запалимия материал отпред R = 1000 mm 
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4.2.3 Разстояние от запалими тавани и окачени тавани (mm) 

 

4.2.4 Разстояние на системата за отвеждане на димни газове от запалими стени (mm) 
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4.3 Защита на пода 

В случай на подови настилки, които са чувствителни към топлина или запалими, трябва да се използва 
защита за пода (например ламарина, мрамор или плочи). 
Независимо от избрания тип защита, тя трябва да стърчи най-малко 300 mm от предната част, най-
малко 150 mm от страните на камината, трябва да издържа на тежестта на камината и да има 
дебелина най-малко 2 mm (Фиг. 6 и 7). 

   

Фиг. 6        Фиг. 7 

4.4 Минимални разстояния за позициониране на отворите за всмукване на въздух 

Вентилационните отвори за всмукване на въздух за горене на пелетните камини не могат да бъдат 
свързани към система за разпределение на въздуха или директно към монтиран на стена отвор за 
всмукване на въздух.  
Правилното и безопасно позициониране на отвора за всмукване на въздух трябва да отговаря на 
мерките и изискванията, описани в раздел 1.3. 
Има разстояния, които трябва да се спазват, за да се избегне отстраняването на въздуха за горене от 
друг източник; например отворът на прозореца може да засмуче въздуха отвън, което го кара да 
пропусне камината. 
 

Отворът за всмукване на въздух трябва 
да бъде разположен на най-малко: 

 

1,5 m Под Врати, прозорци, 
димоотводи, кухини и 

др. 
1,5 m Отдалечено хоризонтално от 
0,3 m Над 
1,5 m Отдалечено от Изход димоотвод 

 

Дебелина на 
покритието 
мин. 2 mm 

Под 
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4.5 Отвеждащ димоотвод  

4.5.1 Обща информация 

ВНИМАНИЕ: Пелетната камина не е като другите камини. Тягата на димните газове се форсира 
благодарение на вентилатор, който поддържа налягането в горивната камера и леко налягане 
около отвеждащия димоотвод. Следователно трябва да се уверите, че последната е напълно 
водонепропусклива и правилно монтирана, както от гледна точка на работата, така и от 
гледна точка на безопасността. 
Изграждането на отвеждащ димоотвод трябва да се извършва от специализиран персонал или фирми, 
както е посочено в настоящото ръководство. Винаги създавайте отвеждащата система, така че да е 
осигурено периодично почистване, без да се налага да демонтирате части. 
Тръбите ВИНАГИ трябва да бъдат запечатани със силикон (без циментиране), който поддържа 
характеристиките на устойчивост и еластичност при висока температура (250°C) и трябва да бъдат 
закрепени със самонарезен винт с Ø3.9mm. 

 Забранен е монтажът на арматура или клапани, които могат да възпрепятстват 
преминаването на отработените газове. 

 Забранен е монтажът в димоотвод, където има изпускане на газове или пари от друго 
оборудване (котли, абсорбатори и др.). 

4.5.2 Тръбопроводи и максимална използваема дължина 

Боядисани алуминизирани стоманени тръби, от неръждаема стомана (AISI 316) или порцеланови 
тръби. Гъвкавите тръби са разрешени, ако попадат в границите, предписани от закона (от неръждаема 
стомана с гладка вътрешна стена). 

ТИП СИСТЕМА С ДВУСТЕННА ТРЪБА 

Минимална дължина 3 m 
Максимална дължина (с 3 криви от 90°) 8 m 
Максимален брой криви 2 бр. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Загубите на натоварване от 90° крива могат да се приравнят на тези от 1 метър тръба; 
изправната Т-образна връзка трябва да се разглежда като 90° крива. 

4.5.3 Отвори за преминаване на димоотводи по стени или покрив 

След като е решено местоположението на камината (раздел 4.1), ще трябва да пробиете отвора за 
преминаване на тръбата за изпускане на димни газове. Това варира в зависимост от вида на 

Отвор за всмукване 
на въздух 
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инсталацията (следователно от диаметъра на изпускателният тръбопровод, вижте т.4.5.2) и от типа 
стена или покрив, през които трябва да се премине (таблица 3). 
Изолацията трябва да бъде от минерален произход (каменна вата, керамични влакна) с номинална 
плътност по-голяма от 80 kg/m3. 

 
Дебелина на 
изолацията  
[mm] 

Диаметър на тръбата за изпускане 
на дим [mm] 

Ø80 

Диаметър на отворите за 
пробиване [mm] 

Дървена стена или стена, която е 
запалима или има запалими части 

100 280 

Бетонна стена или покрив 50 180 

Тухлена стена или покрив 30 140 

4.5.4 Използване на стандартен димоотвод 

Ако желаете да използвате вече съществуващ димоотвод, препоръчително е той да бъде проверен от 
професионален коминочистач, за да се уверите, че е водонепропусклив. Това се прави, защото 
изпаренията, които са под леко налягане, могат да проникнат в пукнатини в комина и да навлезат в 
жилищните помещения. Ако при проверка се установи, че димоотводът на комина не е напълно 
непокътнат, препоръчително е да го изолирате с нов материал. Ако съществуващият комин е голям, 
препоръчваме да поставите тръба с максимален диаметър 6“. 
Също така е препоръчително да изолирате изпускателния тръбопровод. Фиг.9 и 10 показват 
решенията, които да приемете, ако искате да използвате съществуващ димоотвод. 

 

Фиг. 9       Фиг. 10 
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4.6 Използване на външен димоотвод 

Външен димоотвод може да се използва само ако отговаря на следните изисквания: 
 Трябва да се използват само изолирани тръби (двустенни) от неръждаема стомана, закрепени към 

сградата (Фиг.9). 
 В основата на канала трябва да се създаде зона за инспекция за извършване на периодични 

проверки и поддръжка. 
 Трябва да бъде оборудвана с ветроустойчива коминна капачка и да се спазва разстоянието "d" от 

билото на сградата, както е описано в раздел 1.2. 
 Фиг. 9 показва решението, което трябва да се приложи при използване на външни димоотводи. 

 

Фиг. 13 
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5 Транспорт и разопаковане 

5.1 Общи изисквания 
 
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. 
 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.). 

5.2 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. 

  



17 

6 Експлоатация 

При монтажа на уреда трябва да се спазват всички местни разпоредби, включително тези, свързани с 
националните и европейските разпоредби. 
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 правете никакви неразрешени модификации на устройството. 
Използвайте само оригинални резервни части, препоръчани от производителя. 
 
Обща информация 
 Уверете се, че помещението, където ще се монтира каммината, предлага достатъчна вентилация 

(вижте раздел ''1.3. Отвор за всмукване на външен въздух''). 
 Уверете се, че всички съединения на изпускателната система са херметически затворени със 

силикон (без циментиране), устойчиви на топлина (250 °C) и не са повредени. 
 Периодично проверявайте (или накарайте някой да провери) чистотата на отработените газове. 
 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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6.1 Компоненти 
 

 

 

6.2 Пълнене на бункера 

 Отворете капака и преместете лоста за зареждане на пелети в положение “Стоп” (Фиг.15); 
 Отворете капака на бункера (Фиг.16). 

    

Фиг. 9      Фиг. 10 

Можете да зареждате пелети и когато камината работи. 
 

 

Капак за 
зареждане на 

пелети 

Регулираща 
клапа 

Врата на горивната 
камера 

Изваждаще се 
дръжка 
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6.3 Запалване 

След като бункера се напълни, камината е готова за включване.  
Поставете лоста в положение “Go” и го спуснете в положение на покой (Фиг.17); 

 

Фиг. 17 

Пелетите ще падат, докато горелката се напълни; сега можете да отворите предната врата и да 
поставите твърд или гелообразен запалител върху пелетите в горелката и да го запалите с помощта на 
пламък. 
Оставете вратата отворена за няколко минути или дори повече (това зависи от стайната температура и 
от димоотвода). Затворете вратата само когато пламъкът достигне минимална височина от около 3cm, 
все едно докосва отворите, намиращи се в задната стена. Камината вече работи. 
Противопожарната врата е снабдена с връщаща пружина, която предотвратява случайно 
максимално отваряне. 
ВНИМАНИЕ: Не докосвайте вратата с голи ръце, докато камината работи. 
ВНИМАНИЕ: Винаги почиствайте горелката преди всяко запалване, за да избегнете неуспещни 
запалвания, ако има малко остатъци от пепел, почистете ги със ситото (вижте раздел 6.7); в случай на 
трудни за почистване остатъци от пепел, извадете горелката и я разклатете ръчно. 
ВНИМАНИЕ: Извършвайте тази операция винаги при изключена и охладена камина. 
ВНИМАНИЕ: РИСК ОТ ИЗГАРЯНИЯ. 

6.4 Режим на горене 

С помощта на лоста за регулиране на въздуха, разположен под горния капак, е възможно да се 
променя входящият въздух за горене и съответно мощността на камината. 

 

Фиг. 18 

ВНИМАНИЕ: Минималната мощност на камината зависи от тягата на димоотвода! 
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6.5 Изключване на камината 

 
Фиг. 19 

 
При преместване на лоста в положение „Стоп” (фиг.19) падането на пелетите в горелката ще спре; 
горенето ще продължи около 20 минути, след което камината ще се изключи. 
За да я включите отново, преместете лоста в положение 2, поставете твърд или гелообразен запалител 
върху пелетите и го запалете с пламък 
ВНИМАНИЕ: За да предотвратите изгаряния, изчакайте поне 15 минути преди да включите 
отново камината.  
ВНИМАНИЕ: РИСК ОТ ИЗГАРЯНИЯ. 
ВНИМАНИЕ: Не докосвайте мангала след изключване на камината. 

6.6 Почистване на топлообменника 

Закачете дръжката на щифта (фиг. 20) и я повдигнете многократно, причинявайки разклащане на 
вътрешните пружини и съответно падане на пепелта в горивната камера; повторете тази операция на 
другия щифт. 

 

Фиг. 20 

Топлообменникът трябва да се почиства поне веднъж седмично; ако камината се използва много 
(повече от 8 часа на ден), се препоръчва почистването й на всеки 3 дни. 
Препоръчва се тази операция да се извършва, когато камината е студена, за да се избегне изгаряне; 
обаче може да се направи и докато камината работи, при условие че се обръща голямо внимание на 
горещите повърхности. 
Не оставяйте дръжката закачена за щифта след почистване на камината, докато работи; 
приберете я в специалното отделение. 
ВНИМАНИЕ: РИСК ОТ ИЗГАРЯНИЯ. 
ВНИМАНИЕ: Не докосвайте щифта с голи ръце, докато камината работи, за да не се изгорите. 
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6.7 Почистване на горелката 

За да поддържате пламъка винаги силен и с максимална ефективност и да избегнете образуването на 
дим, по време на работа е необходимо да почиствате горелката със специалния лост за ситото, което 
отделя излишната пепел в чекмеджето (не повече от два-три удара). 
Честотата на тази операция зависи от качеството на използваните пелети. 

 

Фиг. 21 

ВНИМАНИЕ: РИСК ОТ ИЗГАРЯНИЯ. 

 

7 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! 

7.1 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. 

7.2 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 

7.3 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 
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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. 

7.4 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. 
Веднъж седмично отваряйте предната решетка и дърпайте пръта за почистване към себе си поне 3 
пъти. 

7.5 Почистване на димната камера 
По принцип почиствайте димната камера веднъж годишно (за предпочитане в началото на сезона) за 
най-добра работа на камината. Честотата на тази операция зависи от вида на използваните пелети и 
честотата на използване. Свържете се с център за техническа поддръжка за този вид почистване. 

7.6 Почистване на отвеждаща система за димни газове 
Докато нямате достатъчен опит по отношение на работните условия, препоръчително е да извършвате 
тази операция поне веднъж месечно. Свалете капачката на Т-образния фитинг и продължете с 
почистването на канала. Ако е необходимо, поне първите няколко пъти, поискайте помощ от 
квалифициран техник. 

7.7 Почистване на металните и керамичните 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 компанията от всякаква отговорност. Обезцветяването на 
металните части може да бъде резултат от неправилно използване на камината. 
 

7.8 Почистване на плъзгача за пелети 
С помощта на специалния инструмент (Фиг. 21), почистете плъзгача за пелети (Фиг. 22) от всякакви 
натрупвания, които биха могли да забавят или блокират падането на пелетите в горелката. 
Препоръчително е тази операция да се извършва преди всяко запалване, за да се поддържа 
правилното функциониране. 
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Фиг. 21     Фиг. 22 

7.9 Почистване на стъклото 
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. 

7.10 Счупване на стъклото 
Камината е оборудвана с керамично стъкло, което е устойчиво на температурни разлики от 730°С. 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 с 
център за техническа поддръжка за смяна. 

7.11 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. 

7.12 Редовна и специална поддръжка 
Тези операции трябва да се планират ГОДИШНО с Център за техническа поддръжка и се изискват, за 
да се гарантира, че продуктът се поддържа ефективен и работи безопасно. 
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; 
 Бункер, изпразване и почистване; 

 Проверка и смяна, ако е необходимо, на компоненти, които са предмет на износване: горелка, 
чекмедже за пепел и др.  
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