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1 УВОД 
 

Пелетните камини са един от видовете индивидуални отоплителни битови уреди. 
Те са удобни, лесни за използване и са напълно автоматизирани, могат да 
използват както вътре, така също и извън  сградата (в зависимост от конкретния 
модел). При тези отоплителни изделия се комбинира удоволствието от гледката на 
живия огън, ефективността, комфорта и икономията на гориво. Те са автономни 
отоплителни уреди, които осигурят еднакво разпространение на топлината в 
цялата сграда чрез радиатори.  
 
Вие сте собственици на камина, която притежава Европейски сертификат за 
качество. 

Моля прочетете внимателно това ръководство за експлоатация. В него е включена 
информация за функциите на уреда и лесната му експлоатация.  

 Използването на тази информация ще повиши качеството на използването 
на уреда и ще удължи неговия жизнен цикъл. Също така ще доведе до 
икономия на гориво и опазване на околната среда.  

 Препоръчваме ви да запазите това ръководство, за да имате в началото на 
всеки отоплителен сезон достъп до информация за правилната 
експлоатация на уреда.  

 Гаранцията на изделието зависи от правилния му монтаж и спазването на 
инструкциите посочени в това ръководство. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗДЕЛИЕТО 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ TP-16 TP-24 TP-25 TP-35 
Вътрешен монтаж √ √ -- -- 
Външен монтаж -- -- √ √ 
Отоплителна мощност (kW) 16 24 30 28 
Камина вход-изход 1’’-3/4’’ 1’’-3/4’’ 1"- 3/4" 1"- 3/4" 
Вход изход БГВ -- -- - - 
Работно налягане 1-1,5 bar 1-1,5 bar 1-1,5 bar 1-1,5 bar 
Диаметър на димоотвода 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 
Вместимост на бункера за пелети 20 kg 25 kg 25 kg 100 kg 
Отоплителна ефективност 94 % 94 % 94 % 92 % 
Електрическо захранване 230 V-50Hz 230 V-50Hz 230 V-50Hz 230 V-50Hz 
Тегло 188 kg 191 kg 200 kg 224 kg 
Воден обем на камината 45 lt 45 lt 45 lt 45 lt 
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3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

 ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ДЪРВЕСТНИ ПЕЛЕТНИ 6MM ПРОИЗВЕДЕНИ В 
СЪОТВЕТСВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТ БДС EN ISO 17225-
2:2014. 

 НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПЕЛЕТИ 8MM ИЛИ 10 MM, КОСТИЛКИ ОТ МАСЛИНИ, 
КОСТИЛКИ ОТ ЧЕРЕШИ, ЧЕРУПКИ ОТ ЛЕШНИЦИ И Т.Н. 

 ПОЧИСТВАЙТЕ ГОРИВНОТО ЛЕГЕНЧЕ ЕЖЕДНЕВНО.  

 ДИМОГАРНИТЕ ТРЪБИ ТРЯБВА ДА СЕ ПОЧИСТВАТ В ПЕРИОДИ ОТ 3-4 
ДНИ С ПОМОЩТА НА ПЛЪЗГАЩИЯ МЕХАНИЗЪМ. (МОЛЯ ВИЖТЕ РАЗДЕЛА 
ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА) 

 НА КРАЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ 
ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ С ЧЕТКА (ГОРИВНО ЛЕГЕНЧЕ – 
ТРЪБИ – ВЪТРЕШНИ ПОВЪРХНОСТИ НА КАМИНАТА  И ПОСОЧЕНИТЕ В 
РАЗДЕЛ „ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА“  ЧАСТИ). НЕОБХОДИМО Е 
НАПЪЛНО ДА СЕ ИЗПРАЗНИ БУНКЕРА ЗА ГОРИВО. В ПЕРИОДА, В КОЙТО 
НЕ РАБОТИ, КАМИНАТА ТРЯБВА ДА Е В ПОЧИСТЕНО СЪСТОЯНИЕ. 

 ЩЕТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕПОДХОДЯЩИ ПЕЛЕТИ И 
НЕРЕДОВНО ПОЧИСТВАНЕ НА КАМИНАТА НЕ СЕ ПОКРИВАТ ОТ 
ГАРАНЦИЯТА.   

 ПОЯВАТА НА ДИМ И МИРИЗМА ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНОТО ВЪВЕЖДАНЕ В 
ЕКПЛОАТАЦИЯ Е НОРМАЛНО ЯВЛЕНИЕ. НЕОБХОДИМО ДА ПРОВЕТРИТЕ 
ПОМЕЩЕНИЕТО. 

 НЕ ДОКОСВАЙТЕ БОЯДИСАНИТЕ ЧАСТИ НА КАМИНАТА ПО ВРЕМЕ НА 
РАБОТАТА, ЗА ДА НЕ СЕ НАРАНИ ПОКРИТИЕТО. 

 ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ НА ПОМПАТА СЕ ЗАДЕЙСТВА, КОГАТО 
ТЕМПЕРАТУРАТА НА ОТОПЛИТЕЛНАТА ВОДА ПАДНЕ ПОД + 5° C, И ЗА ДА 
СЕ ПРЕДПАЗИ ПОМПАТА ОТ ЗАКЛИНВАНЕ ДЪЛЖАЩО СЕ НА КОРОЗИЯ 
ИЛИ УТАЙКИ, СИСТЕМАТА АВТОМАТЧИНО АКТИВИРА ПОМПАТА ЗА 3-10 
СЕКУНДИ НА ВСЕКИ  24 ЧАСА. ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧНА, НЕ 
ИЗКЛЮЧВАЙТЕ ИЗДЕЛИЯТА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА В 
ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЦЯЛАТА ГОДИНА. 



РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА 

 5 

 
4 ПОЗИЦИОНИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ 

 
4.1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Всички изпитания на камината се извършват спрямо изискванията на 

стандартите. Камината е в съответствие с предписаните параметри, свързани с 
ефективността на горене и емисии на димни газове. Уредите посочени в това 
ръководство са тествани от одобрени сертифицирани лаборатории в съответствие 
със стандарти БДС EN 14785:2006 и БДС EN 303-5. 
Опаковката на камината я предпазва от наранявания по възможно най-добрия 
начин. Въпреки това, камината или нейните аксесоари все пак могат да се наранят 
по време на транспортирането ѝ. Поради тази причина, след разопаковане на 
камината, огледайте внимателно за щети по нея. При наличието на каквито и да е 
щети, уведомете дистрибутора, от който сте я закупили. Ако дистрибутора или 
производителят на се уведомени за тези щети, те не се покриват от гаранцията. 
 
4.2 БЕЗОПАСНОСТ 
 

* Изделието трябва да се монтира от оторизиран представител. 
* Преди да се монтира камината, трябва да се определи дали носещата 

способност на повърхността (пода), върху която ще се монтира изделието е 
устойчива за това изделие. В случай на недостатъчна товароносимост, е 
необходимо да се предприемат съответните мерки. Ако подът, върху който ще се 
монтира камината е запалим или чувствителен към топлина, поставете продукта 
върху подходяща основа, която ще предпази пода, например мраморна или 
стъклена плоча.  

* Мястото, където ще се монтира камината, трябва да е с подходяща 
вентилация. 

* Необходимо да се предприемат съответните мерки за предпазването 
водата в отоплителната система  от замръзване (например да се добави 
необходимото количество пропиленгликол). Щети причинени от неизползването 
пропиленгликол не се покриват от гаранцията. 

* Камината не трябва да работи в система с множество комини, а трябва да 
се свърже към отделен комин. В допълнение, камината не трябва да бъде 
свързана към места, където има аспиратор на комина или вентилатор.  

* Коминът в сградата, към който е свързан димоотвода на камината, трябва 
да се почиства най-малко два пъти в годината. 

* Камината трябва да се свърже към комина по възможно най-късо 
разстояние.   

* След монтажа и преди въвеждането в експлоатация, задължително 
проверете налягането на водата в камината и отоплителната система с манометър 
(трябва да е между 1 - 1.5 bar).  

* Забранява се работата на пелетните камини с водна риза  без вода. 
Фирмата не носи отговорност за щети причинени от работа на изделията без вода.  

* За по-добра ефективност и удължаване на жизнения цикъл на камината е 
необходимо да се използват пелети с високо качество. Забранено е използването 
на  влажни или мокри пелети, дърва, дървени стърготини, въглища и т.н.  

* На радиаторите, които ще се свържат към пелетната камина, трябва 
ежегодно да се извършва почистване и поддръжка. За щети на камината, които са 
в резултат от неизвършено почистване и поддръжка на радиаторите, фирмата не 
носи каквато и да е отговорност. 



РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА 

 6 

* Необходимо е правилно да се оразмерят радиаторите, които ще се 
монтират в отоплителната система. Използването на  по-големи от необходимите 
радиатори, може да доведе до недостатъчното им затопляне. Това оразмеряване 
трябва да се извърши от правоспособно техническо лице. 

* Пелетните камини са проектирани за използване във вътрешни помещения, 
отдават топлина на околната среда и  не трябва да се монтират на такива места 
като бани, килери, помещения за складиране на гориво. 

* Пелетните камини, които са монтаж във вътрешен монтаж, са 
предназначени само за отопление, не трябва да се използват за други цели, 
например готвене и пр. 
 
4.3  МОНТАЖ НА ПЕЛЕТНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ 

 
Препоръчително е изграждането на отоплителната инсталация, включително 
монтажа на радиаторите да се извърши от оторизирани лица, за нормалното и 
комфортно функциониране на системата. Производителят не носи отговорност за 
каквито и да са щети, които са в резултат от неправилно изграждане на 
инсталацията.  
Пелетната камина е напълно автоматизирано изделие. В нея са монтирани 
разширителен съд, циркулационна помпа, термостат, предпазен вентил и сензор. 
Използването и е лесно и комфортно, тъй като осигурява запалване на горивото с 
нагревател, зареждане на горивото чрез шнек, чрез вентилатори се осигурява 
подаването на необходимия за горенето въздух и извеждане на димните газове. 
 

4.3.1 Електрически връзки 
 

Електрическото захранване трябва да е 230V / 50 Hz. Производителят не носи 
отговорност за каквито и да е щети, които са причинени от увеличаване или 
намаляване на електрическото напрежение. Тъй като тези обстоятелства не се 
покриват от гаранцията, препоръчваме да се предприемат необходимите мерки.  

4.3.2 Инсталация 
 
Свързването на радиаторите и изграждането на отоплителната инсталация трябва 
да се извърши от квалифицирани лица. Препоръчително е използването на 
качествени и надеждни материали. Производителят не носи каквато и да е 
отговорност за щети, които са свързани с изградената система. 
След изпълняване на предписаните по-горе мерки за безопасност, основните 
тръби на отоплителната инсталация могат да се свържат, като се избягва 
използването на твърде много колена. Препоръчва се основната линия да се 
изгради с тръби с размери 1“ – ¾“ за МЕТАЛНИ или PVC ТРЪБИ. По този начин 
отоплителната вода ще циркулира много по-лесно и температурата на водата в 
радиаторите ще се повиши бързо. След това могат да се използват МЕТАЛНИ или 
PVC тръби с размер ½“. 
Свързването на основните тръби от пелетната камина трябва да се свържат към 
радиаторите, използвайки сигурни елементи за свързване (адаптор, нипел, 
радиаторен вентил). След инсталацията е изградена, системата трябва да се 
напълни с вода от оторизирано лице. След това е необходимо да се провери за 
течове в инсталацията, радиаторите и вентилите и да се обезвъздуши системата.  
Всички тези дейности трябва да се извършват от оторизиран специалист.  
*В зависимост от климатичните условия в региона, се препоръчва запълване на 
системата на 1/3 пропилен-гликол против корозия и замръзване.  
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4.3.3 Свързване на тръбите за димоотвеждане 

 
 

 

КОМИННА ШАПКА 

ДВУСТЕНЕН, ИЗОЛИРАН 
ДИМООТВОД 

ДВУСТЕНЕН, ИЗОЛИРАН 
ДИМООТВОД 

ПОКРИВ 

ВЕНТИЛАЦИЯ 

АКО ПРЕДПОЧИТАТЕ 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СИСТЕМА С 
ДВУСТЕНЕН ИЗОЛИРАН 
ДИМООТВОД, МОЖЕТЕ ДА 
ОСИГУРИТЕ СВЕЖ ВЪЗДУХ ЧРЕЗ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ТРЪБА И КОЛЯНО 
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Препоръчваме използването на неръждаеми двустенни или двустенни с изолация 
стоманени тръби за димоотвеждане.  

● Използването на двустенни системи за димоотвеждане във вътрешни 
помещения, позволява извеждането на димните газове, като в същото време 
осигурява приток на свеж въздух за горене. Двустенните изолирани димоотводи 
трябва да се използват за външен монтаж. 

● При използването на двустенни изолирани димоотводи за вътрешен монтаж 
се извеждат димните газове. В този случай, за осигуряване а свеж въздух за 
горенето е необходимо да се използва допълнителна тръба и коляно. 

● За лесното осигуряване на свеж въздух за горенето е необходимо да се 
осигури вентилация от най-близкия до камината прозорец, в помещението, в което 
е монтирана камината.  

● Коминът или двустенния изолиран димоотвод трябва да е поне 80 cm по-
висок от най-високата част на покрива. 

● Препоръчително е използването на коминна шапка, която да предотврати 
проникването на  чужди тела в комина (например птици и др.). Разстоянието от 
края на комина до края на коминната шапка трябва да е 30-40 cm. 

● Камината не може да се използва със съществуваща система от няколко 
комина. Трябва да има отделен комин за нея. В допълнение, камината не трябва 
да се свързва към места, където има вентилация или аспирация на комина. ●
 Коминът може да се изведе директно от камината на късо разстояние или 
може да се свърже към съществуващ комин по възможно най-късото разстояние. 

ВНИМАНИЕ !!! 
ТРЪБАТА И КОЛЕНАТА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ВХОД И ИЗХОД НА 
КОМИНА, ТРЯБВА ДА СА С ЕДИН И СЪЩ ДИАМЕТЪР. НА ВХОДА НА КОМИНА 
ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА РЕДУКЦИЯ. ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ 
МАКСИМАЛНО 2 КОЛЕНА И ТРЪБИ ДО 4 МЕТРА. МЕСТАТА ЗА СВЪРЗВАНЕ 
НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА СА ЗАПЕЧАТАТ С АЛУМИНИЕВА ЛЕНТА. 
ЗА ЕФЕКТИВНАТА РАБОТА НА УРЕДА В СИСТЕМИ С ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ, Е 
НЕОБХОДИМО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 3-ПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ. 



РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА 

 9 

 

 
 
 
 

 



РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА 

 10

 
Минимални отстояния за безопасност 
 

 
При монтирането на камината трябва да се съблюдават противопожарните норми 
и изискванията за димоотвеждането. За каквито и да е въпроси, свързани с тази 
тема, се свържете с технически персонал, който е квалифициран в областта на 
димоотвеждането и пожарната безопасност. Минималните отстояния, които трябва 
да се спазват от запалими или чувствителни към топлина материали (например 
мебели, тапети, дървени плоскости) (вижте следващата диаграма) са: 

A 50 cm от задна стена 

B 40 cm от странична стена и 

C 100 cm от зоната на излъчване 

Запалими материали и мебели не трябва да се поставят на разстояние до 80 cm в 
зоната на излъчване (C) от стъклото за наблюдение на пламъка. 

Това разстояние може да бъде намалено до 40 cm, когато защитен панел е 
поставен между камината и материали, които има вероятност да се запалят. 

Минималните отстояния от запалими материали и мебели са посочени на 
табелката на продукта и трябва да се спазват. Ако подът, на който ще се постави 
камината е запалим или чувствителен към топлина, вие трябва да поставите 
камината върху предпазна плоскост (например мрамор или стъклена плоскост).  
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5 КОНТРОЛНО ТАБЛО 
 

 

ФУНКЦИЯ БУТОНИ ПОЯСНЕНИЕ БУТОНИ 

ВКЛЮЧВАНЕ-
ИЗКЛЮЧВАНЕ 

 

За включване изключване натиснете бутона P2 и 
задръжте за 3 секунди. 

P2 

ЗАНУЛЯВАНЕ 
За зануляване на код за грешка натиснете 
бутона P2 и задръжте за 3-4 секунди. 

ПРОМЯНА В МЕНЮ 

 

 

За придвижване между позициите и техните 
стойности в менютата и подменютата 
използвайте бутони P4 и P6. Намирайки се в 
основния екран, натискайки бутона P4 можете да 
видите допълнителна информация (Скорост на 
вентилатора на димните газове – скорост на 
шнека – код на управляващата платка – сериен 
номер 1 – сериен номер 2 – температура на 
димните газове – температура на водата в 
камината – околна температура – налягане на 
водата в камината – дебит на въздушния поток ( 
0 ) ) 

P4 
P6 

ПРОМЯНА В 
ПОДМЕНЮ 

ИЗХОД ( НАЗАД ) 

 

За връщане в предходно меню и подменю или за 
изход използвайте бутона P1.( ESC ) 

P1 

МЕНЮ( ВХОД ) 

 

За вход в менютата използвайте бутона  P3. За 
вход в Начално Меню натиснете и задръжте 
бутона P3 за секунди. 

P3 ПОДМЕНЮ (ВХОД) 
За вход от текущо меню в подменю използвайте 
бутона P3.  

ЗАПИС 
За запис на въведените данни или стойности 
използвайте бутона  P3. 

АКТИВИРАНЕ НА 
ВРЕМЕВА 
ПРОГРАМА  

За активиране на зададената седмична програма 
използвайте бутона P5. Ако няма зададен 
времеви интервал времевата програма ще бъде 
неактивна. 

P5 
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5.1 КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ И ОБЯСНЕНИЯ 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се натъкнете на кодове за грешки, уверете се, че никаква 
част камината не функционира и на дисплея има надпис „ALT”. След проверка и 
коригиране на следните връзки, части и стойности според кода за грешка, кодът за 

грешка трябва да се занули чрез натискане и задържане за 3 секунди бутона,  
P1 (бутон включване - изключване). След като изтриете кода за грешка и пак се 
появи неизправност, то тогава е необходимо да се свържете със сервизен център. 
 

Код на 
грешка 

Обяснение 
Решение 

Er01 

Грешка авариен термостат – 
Температурата на котелната вода 
надвишава 90°C  
 

При първоначалното включване на камината е 
възможно да видите грешка  ER01. Натиснете 

и задръжте бутонаm  за 3 секунди, за да 
изтриете кода за грешка. Проверете вентилите 
и циркулационната помпа. Натиснете силно 
навътре показалия се черен връх на 
предпазния термостат, намиращ в задната 
част на камината.(Вижте стр. 11) 

Er02 Грешка пресостат комин  

Ако има връщане на пушек от комина (обратна 
тяга), комина е запушен и няма добра тяга на 
комина можете да видите тази грешка. 
Проверете тези части. Уверете се, че комина и 
пепелник 2 са почистени. 

Er03 
Спад в температурата на димните 
газове или липса на гориво 

Проверете дали има гориво в горивната 
камера и дали шнека подава гориво в 
огнището. 

Er04 
Грешка висока температура на 
котелната вода 

Уверете се, че радиаторните вентили са 
отворени и циркулационната помпа работи. 
Обезвъздушете радиаторите. 

Er05 

Грешка висока температура на 
изхода на камина / грешка 
температурен сензор на дините 
газове или грешка почистване 

Тази грешка възниква ако са надвишени 
стойностите за калибрация или е настъпило 
време за основно почистване на камината. 
Моля направете основно почистване на 
камината. 

Er07 
Грешка вентилатор на димните 
газове 

Проверете дали димоотвода не е запушен. 
Уверете се, че комина и пепелник 2 са 
почистени. Ако грешката все още продължава, 
свържете се с оторизиран сервизен център. 

Er08 
Грешка енкодер вентилатор на 
димни газове 

Занулете грешката и ако все още продължава, 
свържете се с оторизиран сервизен център. 

Er09 
Грешка ниско налягане на 
котелната вода 

Проверете манометъра и ако е необходимо 
допълнете инсталацията с вода.  

Er10 
Грешка високо налягане на 
котелната вода  

Вижте манометъра и се уверете, че 
налягането на водата е 1-1,5 bar. Ако 
налягането е високо, източете вода чрез 
обезвъдушителя на някой от радиаторите или 
крана за източване. 

Er11 Грешка Час- Ден Проверете деня и часа   

Er12 Грешка неуспешно запалване 
Тази грешка може да възникне от нагревателя 
или горивното легенче. Проверете 
нагревателя и почистете огнището. 
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Er15 Грешка ниско напрежение  Проверете за колебания в напрежението 

Er16 Комуникационна грешка 
Проверете свързващия кабел между Дисплея 
и Управляващата платка. 

Er 44 Грешка отворена врата 
Затворете вратата. Проверете сензора на 
вратата. 

 
5.2 ФУНКЦИИ НА МЕНЮТО 

 

За да влезете в потребителското меню е необходимо да натиснете бутона  
P3. На дисплея ще  видите следните менюта. 
 
Управление на горивния процес 
Управление на отоплителния процес 
Отдалечено управление 
Времева програма 
Зареждане с пелети 

 

Натиснете бутона P3 и задръжте за 3 секунди. На дисплея ще видите 
следното меню. 
 
Първоначални настройки 
Входящо меню 
Системно меню 

 

За придвижване между менютата използвайте бутони P4  и P6. 

За вход в желаното меню използвайте бутона  P3. 
 

 
5.2.1 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИВНИЯ ПРОЦЕС 

 

Чрез натискане на бутона P3 се влиза в подменю. На екрана излиза надпис 
Меню управление на горенето, като в него се влиза пак чрез натискане на бутона 
P3. В меню Управление на горенето има подменюта Степен, Калибриране на 
шнека и Калибриране на вентилатора.  
 

5.2.1.1 СТЕПЕН 
 

В това меню, чрез използването на бутони  P4 и P6 може да се промени скоростта 
на изгаряне на пелетите. Например: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - A (A= Автоматична). За 

запис на направените промени използвайте бутона P3. 
 

5.2.1.2 КАЛИБРИРАНЕ НА ШНЕКА 
 
За вход за настройка на скоростта на подаване на пелети от шнека натиснете 

бутона P3. На екрана, който се появява ( +7…0…-7 ), за намаляване или 



РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА 

 14

увеличаване на скоростта на подаване на пелети, използвайте бутони  P4 и 

P6. За запис използвайте бутона P3. За изход от менюто използвайте 
бутона P1 ESC. 
 

5.2.1.3 КАЛИБРИРАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРА 
 
За вход за настройка на скоростта на вентилатора на димни газове натиснете 

бутона  P3. На екрана, който се появява ( +7…0…-7 ), за намаляване или 
увеличаване на скоростта на вентилатора на димните газове, използвайте бутони 

P4 и P6. За запис използвайте бутона P3. За изход от менюто 
използвайте бутона P1 ESC. 
 

5.2.2 УПРАВЛЕНИЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 
 

Натиснете бутона P3, за да влезете в подменю. От екрана, който се появява, 
за вход в меню Управление на отоплителния процес, натиснете отново бутона P3. 
В меню Управление на горивния процес се съдържат менюта Котелен термостат, 
Отоплителна мощност и Лято-Зима. 
 

5.2.2.1 КОТЕЛЕН ТЕРМОСТАТ 

Натиснете бутона P3, за да влезете в подменю. За промяна на стойността на 

този параметър използвайте бутоните  P4 и P6. Може да се настрои в 

диапазона min 50- max 75. За запис използвайте бутона P3. 

 
5.2.2.2 ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ 

Натиснете бутона P3, за да влезете в подменю. За промяна в стойността на 

параметъра конвективен вентилатор използвайте бутони  P4 и P6. 
Например: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - A (A= Автоматична). За  запис на направените 

промени използвайте бутона  P3. (Наличен е само за модел DP-12.) 
 

5.2.2.3 МЕНЮ ЛЯТО-ЗИМА 

Натиснете бутона P3, за да влезете в подменю.С бутони  P4 и P6 

се избира режим зима. За запис на избрания режим се използва бутона P3. 
За изход използвайте бутона P1 ESC. (Летен режим може да се използва само ако 
имате изградена система за подгряване на водата в бойлер). 
 

5.2.3 МЕНЮ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 
 

Меню дистанционно управление не се използва. 
 
 



РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА 

 15

5.2.4 МЕНЮ ВРЕМЕВА ПРОГРАМА 
 

За вход в менюто се използва бутона P3. На дисплея 
ще се покаже меню управление на времева програма. 

Натискайки бутона P3 се влиза меню управление. На 
дисплея ще видите разположената вдясно таблица. В меню 
Времева програма могат да се включват – изключват 
времеви програми, които могат да бъдат дневна / седмична / уикенд. Ако има 
активирана програма, в долния ляв ъгъл на екрана се изобразява символ на 
часовник. Ако няма активирана времева програма, на дисплея няма символ за 
часовник. Когато сте в меню управление на времева програма, чрез бутона P2 
можете да я активирате (ON) или деактивирате (OFF). За избор на дневна, 
седмична или уикенд програма, както и за задаване на времевите интервали, е 
необходимо да влезете в меню времева програма чрез бутона P3. Ако ще се 
задава времева програма е необходимо да се запознаете с информацията 
посочена в таблиците по-долу. 
За всеки ден могат да се зададат 3 времена за старт и 3 времена за стоп. За 

настройка на всеки времеви отрязък, натиснете бутона P3. Времевия отрязък 
ще започне да мига. Използвайте бутоните P4 и P6, за да увеличаване или 
намаляване на времевите стойности. След като зададете желания времеви 

отрязък, използвайте бутона   P5, за да го активирате.( След като го 
активирате, от десния край на времевия отрязък ще се появи символа  “√”.) За да 

съхраните данните, използвайте бутона P3. За изход от всяка една стъпка, 
използвайте бутона P1 ESC. 
 
ПРИМЕР: ЗАДАВАНЕ НА ДНЕВНА ПРОГРАМА 
Дневна Понеделник Понеделник 
Седмична Вторник     СТАРТ                    СТОП 
Уикенд Сряда     09.30                       11.15 √ 
 Четвъртък     00.00                       00.00 
 Петък     00.00                       00.00 
 
 
ПРИМЕР: ЗАДАВАНЕ НА СЕДМИЧНА ПРОГРАМА 
Дневна                  Понеделник-Неделя 
Седмична         СТАРТ                    СТОП 
Уикенд         09.30                       11.15 √ 
         00.00                       00.00 
         00.00                       00.00 
 
 
ПРИМЕР: ЗАДАВАНЕ НА ПРОГРАМА УИКЕНД  ( ПОНЕДЕЛНИК –ПЕТЪК ИЛИ 
СЪБОТА-НЕДЕЛЯ ) 
Дневна Понеделник-Петък              Понеделник-Петък 
Седмична Събота-Неделя        СТАРТ                    СТОП 
Уикенд         10.00                       12.15 √ 
         14.00                       16.00 √ 
  00.0                         00.00 

OFF 
Дневна 
Седмична 
Уикенд 
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5.2.5 МЕНЮ ЗАРЕЖДАНЕ С ПЕЛЕТИ  

Натискайки бутона P3 се влиза в подменю. Чрез използване на P4 може 
да се избере позиция Включено, което ще стартира ръчното подаване на пелети. 
Избирайки позиция Изключено се спира подаването на пелети. За изход 
използвайте бутона P1 ESC.( Тази операция се извършва, когато камина е в 
позиция изключена. Използва се преди първоначалното запалване, за да се ускори 
запалването. Преди да се стартира ръчното подаване на пелети, уверете се, че 
огнището е напълно празно.) 
 

5.2.6 МЕНЮ ПЪРВОНАЧАЛНИ НАСТРОЙКИ 
 

5.2.6.1 МЕНЮ НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАС И ДАТА 

Натискайки бутона P3 се влиза в подменю. На първоначалния екран се 
вижда менюто за настройка на часа. За настройка на текущия час е необходимо 

отново да се натисне бутона P3. Цифрите започват да мигат, за промяната 

им, използвайте бутони P4 и P6. След като го настроите, използвайте 

бутона  P3 за запис. Използвайки бутона P4 преминете в секцията за 
настройка на минутите. За настройка на текущите минути, използвайте бутона 

P3 за вход. Цифрите започват да мигат. За промяна на цифрите, използвайте 

бутони   P4 и  P6. След като настроите, използвайте бутона P3 за 

запис. След като приключите с настройката на часа, използвайте бутона  P4, 
за да преминете в раздела за настройка на ден / месец / година. Използвайте 

бутона  P3 за вход. Екрана започва да мига. За промяна на цифрите 

използвайте бутоните  P4 и P6. След като приключите с настройките в 

това меню, използвайте бутона P3 за запис. За изход използвайте бутона P1 
ESC. 

5.2.6.2 МЕНЮ ИЗБОР НА ЕЗИК 

Натискайки бутона P3 се влиза в подменю. Използвайте бутоните P4 и 

P6, за да изберете желания език. Например: Английски. Използвайте бутона 

P3 запис. За изход използвайте бутона P1 ESC. 

 
5.2.7 ВХОДЯЩО МЕНЮ 

 

Натискайки бутона P3 се влиза в подменю.  Ще видите екрана по-долу. 
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Контраст 
Използва се за настройка на контраста 
на екрана. 

Минимална осветеност 
 
Първоначален адрес 
Списък на мрежите 
Звукова аларма 

Използва се за настройка осветеността 
на екрана. 
Не се използва 
Не се използва 
Не се използва 
 

 
5.2.8 МЕНЮ СИСТЕМА (ПАРАМЕТРИ) 

 
САМО ЗА ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ. НЕДОСТЪПНО. 
!!! Фирмата не носи каквато и да е отговорност за повреди, които са в резултат на 
промени в параметри, извършени от неоторизиран сервизен достъп. Това води и 
до отпадане на гаранцията на изделието. 
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6 ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
 

TP-16-/ TP-24/ TP-25 
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TP-35 

 
 
 
Секции за почистване Честота на почистване 

Почистване на димогарните тръби 

Ежедневно ( Чрез 
използване на механизма 
за ръчно почистване 4-5 
пъти) 

Почистване на огнището Ежедневно 
Почистване на пепелник  1 Ежедневно  
Почистване на пепелник 2 Веднъж на 10 дни 
Почистване на тръбите за димоотвеждане Веднъж на месец 
Почистване на комина  Два пъти в годината 
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6.1  ПОЧИСТВАНЕ НА ДИМОГАРНИТЕ ТРЪБИ 
 

TP 16/ TP-24/ TP-25 

 
 

TP-35 
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За почистване на димогарните тръби е необходимо да се използва механизма за 
тяхното почистване. Този механизъм се намира под горния  капак на модели TP-
16, TP-24 и TP-25, а за модел TP-35, този механизъм е разположен в горната 
вътрешна част на изделието. Почистването на димогарните тръби се извършва 
лесно чрез изтегляне нагоре и избутване на надолу на механизма 4-5 пъти. 
 

 
 
Почистването на димогарните тръби се извършва лесно чрез изтегляне нагоре и 
избутване на надолу на механизма, който се намира в горната част на камината.  
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6.2  ПОЧИСТВАНЕ НА ОГНИЩЕТО 
 

 
 
Огнището, което се използва в камините е 
подвижно. Лесно може да го извадите, като го 
дръпнете в посока към вас. Сваленото огнище, 
може лесно да се постави на мястото си по 
обратния начин. Трябва да се почиства 
ежедневно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 ПОЧИСТВАНЕ НА ПЕПЕЛНИК 1 
 

 
 
Пепелникът, който се намира под огнището, 
трябва да се постави обратно на мястото си, 
след ежедневното му почистване. Лесно може 
да го извадите, като го дръпнете в посока към 
вас. По същия начин можете да го поставите 
на мястото му, като го бутнете напред. 
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6.4  ПОЧИСТВАНЕ НА ПЕПЕЛНИК 2 
 
 
 
 
Почистването на пепелник 2, който се намира под 
пепелник 1, се извършва приблизително на 10 
дни. Лесно може да го извадите, като го дръпнете 
в посока към вас. По същия начин можете да го 
поставите на мястото му, като го бутнете напред. 
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ПОЛИТИКИ СВЪРЗАНИ С ГАРАНЦИЯТА 
 
ARAL MAKİNA MADENİ EŞYA SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ предоставя гаранция на 
потребителя в рамките на законовите изисквания. Гаранционният срок е 2 (две) 
години за фабрични дефекти от датата на действителната доставка. Необходимо е 
предоставянето на заверена от оторизиран представител гаранционна карта и 
оригинален финансов документ удостоверяващ покупката на изделието. 

 

Помпата + стъклото + повреди в управляващата електроника, които са в 
резултат от високо/ниско напрежение + грешки от потребителя не се покриват 
от гаранцията. 

В случай на повреда свързана с производството на нашето изделие, нашата 
фирма ще се опита да отстрани повредата възможно най-скоро по време на 
гаранционния период или ще подмени повредената част. Трябва да се  използват 
само резервни части, които са одобрени или доставени от производителя. 

След изтичането на гаранционния период, нашата компания ще продължи да ви 
обслужва, приз възникнала необходимост. 

В случай, че имате някакви оплаквания, моля да се свържете с търговеца, от който 
сте закупили изделието и да го информирате за номера на изделието, който е 
написан на фабричната табелка на гърба на изделието. 

Производителят си запазва правото да прави промени в изделието, след 
публикуването на това ръководство. 

 
Производителят не носи отговорност за щети причинени от работа на камината без 
вода. 
 
Производителят не носи отговорност за ще ти причинени от ниско или високо 
напрежение. 
 
Производителят не носи отговрност за щети възникнали в инсталацията. 
 
Производителят не носи отговорност за щети, които са в резулат от променени 
параметрите е сервизното меню от потребителя. 
 
  
Щети, които са възникнали при почистване или поддръжката на съоръжението не 
се покриват от гаранцията. 
 
Доставчик:  
Адрес: 
гр. 
ул.  
Tel.: 
Fax.: 
http:// 
 
 
 
 
Запазваме си правото на технически промени! 


