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1. ЗА ПЕЛЕТИТЕ
Пелетите са енергийно гориво, получено чрез специален технологичен процес 

на смилане, сушене и пресоване на различни материали от биологичен произход и е 
гориво с висока енергийна ефективност. Като суровина за производството му могат 
да се използват дървесина от горски отпадъци, дърва за огрев, дървени стърготини 
и други отпадъци от преработката на дървесина (дървесни пелети), соева и 
пшенична слама, царевична или слънчогледова обвивка (агро пелети).

В съвременните условия на живот, когато акцентът е върху опазването на 
околната среда и устойчивото развитие, горивата, произведени от биомаса, стават 
все по-важни.

Използването на пелети, като гориво, има множество предимства за 
опазване на околната среда, но най-вече за самите потребители:

• Използването на един тон пелети, за същото количество топлина за отопление,
замества 500 литра нафта, или 450 кг пропан-бутан, или 600 кубически метра
природен газ, или 4800 киловат часа електроенергия;

• Значително намалява емисиите на вредни газове като въглероден диоксид,
серен диоксид и живак, а след изгаряне оставя само 0,5 - 1% пепел;

• Дървесните пелети са направени от 100% естествени материали и не
съдържат допълнителни свързващи вещества, химикали или добавки;

• В сравнение с други горива или използването на електричество, използването
на пелети е много по-рентабилно;

• Пелетите заемат много по-малко място от въглищата и дървата за огрев.

1.1 КАЧЕСТВО НА ПЕЛЕТИТЕ

Качеството на пелетите е от голямо значение за работата на пещта. Ако пелетите са с 
лошо качество и с неподходящи размери, може да се получи лоша работа на камината.
Ето няколко съвета как да избирате и съхранявате пелети:

• диаметърът на пелетите трябва да бъде 6 мм и дължина около 30 мм;
• използвайте само дървесни пелети;
• пелетите трябва да са с цилиндрична форма;
• качествените пелети трябва да потънат бързо, когато се поставят в чаша вода;
• пелетите не са подходящи, когато в торбата с пелети има много прах или гниене;
• опаковката на пелетите трябва да бъде херметично затворена, тъй като пелетите

абсорбират влагата;
• влажността трябва да е по-малка от 10%;
• Съхранявайте пелетите в сухо, добре проветриво помещение, далеч от пламъци

или устройства, които създават високи температури по време на работа.

2. ВАЖНО ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Не забравяйте да следвате бележките, дадени в тази глава. 
Производителят не носи никакви последици в случай на неспазване на 
настоящата инструкция.
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Неспазването на инструкциите за експлоатация и поддръжка анулира гаранцията.

• не забравяйте да прочетете това ръководство, преди да пуснете камината в
експлоатация;

• когато пелетната камина се стартира за първи път, бункерът и дозаторът
са празни. Прочетете раздел "8.7 МЕНЮ M6 - ПЪРВО ПОСТАВЯНЕ  НА
ПЕЛЕТИ" на страница 27, преди да стартирате камината.

• По време на първото въвеждане в експлоатация могат да се появят продукти
от изгаряне на защитното покритие и изпаряване на боята от монтираните
части. В този случай е задължително да се проветрява помещението, докато
продуктите и неприятните миризми бъдат премахнати.

• камината се използва само за отопление;
• пазете камината далеч от запалими материали;
• дръжте камината в помещения, където няма влага;
• не позволявайте на деца или домашни любимци да се приближават до

печката, тъй като в някои части се появяват високи температури и могат да
настъпят изгаряния;

• не докосвайте части, където се генерират високи температури, като отвеждане
на дим, стъкло, врати на камината, страници;

• изхвърляйте пепелта от пепелника, когато пещта и пепелта са студени;
• използвайте само дървесни пелети за отопление;
• почиствайте камината само когато е студена (камината е напълно

охладена след 30 минути от момента на изключване на фурната);
• почиствайте камината само когато е изключена от електрическата мрежа от

главния прекъсвач (глава: основни части на фурната);
• в помещението, където е запалена камината, е необходимо да се осигури

постоянен приток на свеж въздух;
• монтирайте камината в съответствие с тези инструкции (глава: Монтаж на камина)
• не отваряйте вратата на камината докато камината работи.

Ако пелетите блокират конвейера за пелети (дозатора), изгасете камината и я
изключете от електрическата мрежа от главния прекъсвач. Почистете
блокираните пелети или чужди тела. След това стартирайте камината отново.
НЕ СЛАГАЙТЕ РЪКАТА СИ В БУНКЕРА ЗА ПЕЛЕТИ, ДОКАТО КАМИНАТА
РАБОТИ!

Камината е изработена от рециклируеми материали.
Камина, която вече няма да използвате, я на предписаното място или се обадете в 
службата за събиране на отпадъци. Спазвайте законовите разпоредби, свързани 
със страната, в която се намира фурната. Изхвърлете опаковката, в която е била 
опакована камината, на предписаното място или се обадете в службата за събиране 
на отпадъци.
За всички неизправности по време на работа на камината е необходимо да се 
обадите на оторизиран сервизен техник.

Всички неизправности се отстраняват от оторизиран сервизен техник. В случай, че 
неоторизирано лице ремонтира или промени камината, има автоматична загуба на 
гаранция и всички допълнителни ремонти от оторизиран сервизен техник ще бъдат 
таксувани.
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ЗАБЕЛЕЖКА:

Всяка камина, преди опаковането, изисква контрол на работата и коректността 
на камината, така че да е възможно да има следи от изгаряне останали в 
горивната камера. Възможно е също малко пелети да останат в бункера.

По време на първото горене може да има изгаряне на защитното покритие и 
изпаряване на боята, така че е необходимо стаята да се проветри добре.
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3. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В следващата таблица са показани са техническите характеристики на пелетната 
камина.
Мощност kW 6 kW 8 kW 
Размери (Š x D x V) / Нето тегло    Orbita mm / Kg 534 x 1130 x 575 / 95  

Гориво (размери) - дървесни пелети Ø6 mm  L=30mm 
Димоотвод mm Ø80 
Тяга на комина Pa 12±2 
Капацитет на бункера Kg 19 
Напрежение V 230 ± 15% 
Честота Hz 50 
Мощност в режим “работа W 55 – 160 * 
Мощност при запалване W 400 – 450 ** 
КПД (номинален) % 91,3 87.8 
КПД (при минимална мощност) % 92  
Номинална мощност kW 6,0 8,0 

Редуцирана мощност kW 2,8 2,8 
Номинален разход на пелети Kg 1.4 2  
Редуциран разход на пелети Kg 0.9 
CO емисии сведени до 13% mg/Nm3 106 105 
CO емисии сведени до 13% ред.мощност mg/Nm3 107 107 
Прах mg/Nm3 13 15 
Nox mg/Nm3 111 95 
CxHy mg/m3 6 20 
Макс. температура на димните газове oC 116 150 
Работна температура oC 5 – 60 
Температура на складиране oC -10 – 60 
Максимална относителна влажност 
(без кондензация)

% 95 

Таблица 1. Технически характеристики на камината
* - в зависимост от това кои вентилатори са включени, както и мотор-редуктора
** - включен запалвател и изпускателен вентилатор (400W), а двигателят на редуктора се 
включва от време на време 
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3.1 1 РАЗМЕРИ НА КАМИНАТА:
Фигури 1а до 1г показват размерите на пелетните камини.

ORBITA, ORBITA e Фиг. 1a. 
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4. ОСНОВНИ ЧАСТИ НА КАМИНАТА

Фиг. 2 показва частите на пелетни камини ORBITA 

1. Врата на камината 9. Горна плоча
2. Стъкло на вратата на камината 10. Дисплей с команди
3. Дръжка на врата * 11. Подаване на въздух за горене
4. Пепелник 12. Димоотвод
5. Горивна купа 13. Термопредпазител
6. Страница 14. Вход за ел. кабел
7. Бункер за пелети 15. Главен прекъсвач
8. Капак на бункера 16. RS232 комуникационен порт

* при модела TARRA дръжката за отваряне на вратата е отделна част,
а мястото за съхранение е задната част на камината.
Вижте раздел 10. Почистване и поддръжка на камината

Действителният външен вид на камината може да се различава от скиците, 
показани в ръководството.

ORBITA
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5. МОНТАЖ НА КАМИНАТА

Камината се доставя с 
инструкции за поддръжка, 
дистанционно управление и 
захранващ кабел. Частите, 
получени с камината, са 
показани на фигура 3.

Фигура 3

Не забравяйте да прочетете инструкциите за експлоатация и поддръжка, преди 
да инсталирате фурната. Запознайте се и спазвайте регионалните закони и 
разпоредби. Осигурете достатъчно въздух в помещението, където се намира 
печката, така че изгарянето да е възможно най-добро. Поставете печката 
близо до изхода за дим, където има електрическа връзка.

Slika 4. 

Разстоянието на камината от 
незащитената стена или запалим 
материал е показано на фигура 4.

Под  камината  може  да  се  
постави  ламарина  или  по –
дебело  стъкло  с минимални 
размери 700 x 800 мм., но така, че 
да стърчи отпред.

Камината е поставена на регулируеми крачета и е необходимо да ги регулирате, 
така че да е стабилна. Краката се регулират чрез просто развиване или завинтване.

Трябва да осигурите и достатъчно тяга в комина, за да може камината да 
функционира  безпрепятствено.  Най–лесният  начин  да  проверите  дали коминът 
е подходящ е да доближите открит пламък от запалка или свещ до отвора на 
комина. Ако пламъкът седи неподвижно, проверете дали коминът е почистен или 
има някакъв друг проблем. Ако пламъкът се извива към отвора на комина,  значи  
има  достатъчно  добра  тяга.  Всички  неизправности  във функционирането на 
комина трябва да се отстранят преди свързването на камината.

Камината трябва да се постави 
така, че страниците и да бъдат 
отдалечени на  200  мм.  от  
преградата,  а  задната  и  страна 
–на 300 мм.. Отпред 
разстоянието трябва да бъде 800 
мм..Не слагайте каквито и да е 
предмети на камината, защото 
заради високите температури 
може да се повредят.
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Фигура 5. Свързване на камината с електрическата мрежа 
КОМИННИ ТРЪБИ И МАКСИМАЛНА ДЪЛЖИНА

За да се гарантира херметичността на връзката на димоотвода, трябва да се 
използват димоотводи със силиконови уплътнения. Изпускателният вентилатор има 
диаметър Ø80 за свързване към димоотвода. Всички части на димоотводните тръби 
трябва да се свалят за периодична поддръжка.

Т-образният клон на димоотводните тръби е задължителен и трябва да се използва 
за редовна поддръжка, отстраняване на кондензат и за сезонна проверка.

В горната част на комина защитата от вятър и валежи е задължителна в 
съответствие със стандартите.
Максимално допустимата дължина на хоризонталната тръба от камината до 
комина е 1 m.
Не е позволено да се свързват две тръби с обща дължина, по-голяма от 1м.
Максималната дължина на вертикалната тръба от изхода на димните газове от 
пещта до входа на комина е 2m.
Разрешено е да се използват максимум три димоотводни колена от пещта до 
входа на комина.
ВРЪЗКА С ВЪНШЕН  ВЪЗДУХ

Абсолютно необходимо е, ако печката не е свързана с външен въздух, 
помещението, в което се намира печката, трябва винаги да има подаване на чист 
въздух. На гърба има връзка за външно подаване на въздух (Ø50).

При  свързването  на  камината  с  димоотвода  и  димоотводните  тръби проверете 
дали всички сглобки са добре уплътнени, за да не излизат димните газове в 
помещението, в което се намира камината. Димоотводната тръба не трябва да бъде 
напъхана прекаленонавътре в комина.
Към камината е включен електрически захранващ кабел. Камината е свързана с 
източник на електроенергия от 230V и 50HZ. Свързвайте камината само към 
определеното място (гнездо). Фигура 5 показва как да свържете пещта към източник 
на енергия. Преди да включите кабела, уверете се, че главният прекъсвач е 
настроен на позиция 0. Уверете се, че захранващият кабел не е повреден. 
Изключете кабела от източника на топлина. Първо включете кабела в камината на 
определеното място, а след това в контакта за електричество.

За отвеждане на отработените газове не са позволени гъвкави димоотводи.



12 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФАСАДЕН КОМИН
Фасаден комин може да се използва само ако отговаря на следните изисквания: 
- Не забравяйте да използвате само изолирани тръби от неръждаема стомана 
(двойна стена),
- Коминът трябва да има инспекционен капак (ревизия) отдолу за периодично 
почистване и инспекция. 
- Коминът трябва да има кондензно гърне отдолу 
- Коминът трябва да има защита от вятър и валежи в горната част (шапка)
НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ само хоризонтални тръби като канали, без защита от вятър!

Производителят не носи отговорност за всички неизправности, 
причинени от неподдържане на комина.
На фигури 6a.и 6b. показана е правилната връзка на пелетната камина с фасадния 
комин. На фигура 6а. печката е свързана директно към фасадния комин. На фигура 
6б. камината е свързана с фасадния комин чрез димоотводни тръби / колена зад 
камината. Във втория случай се препоръчва зад камината на изхода на 
димоотводните тръби да има Т-клон и кондензационен съд, който ще има 
функцията да събира кондензат и пепел. Т-клонът трябва да се проверява и 
почиства периодично. Честотата на почистване зависи от начина на използване на 
пелетната камина, количеството консумирани пелети и качеството на пелетите.

Фасадният комин задължително трябва да бъде изолиран. 

Фигура 6a.  Фигура 6b. 
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6. ДИСПЛЕЙ И ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ

На дисплея има 6 бутона, които се използват за управление на различните 
функции на фурната. В средата има дисплей, който показва основна информация за 
работата на пещта. Фигура 7 показва оформлението и описанието на дисплея.

Фигура 7. Външен вид на дисплея

6.1. Символи на основните компоненти на камината

До всеки символ има индикатор, който показва кой компонент на камината е 
включен в момента. В допълнение към символа за пелети, индикаторът ще показва 
работата в зависимост от това дали двигателят за подаване на пелети работи или 
не работи. Описанието на символите е показано в таблица 2.

1. Бутони за регулиране на температурата
2. Бутон за влизане в основните менюта на камината
3. Символи на основните елементи на камината
4. Показване на времето
5. Показване на стайна температура
6. Режим на работа на камината
7. Информация за текущото състояние на камината
8. Бутон за включване / изключване / излизане от менюто
9. Бутони за режим на работа

10. Сензор за дистанционно управление
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Таблица 2. Външен вид и описание на символите на дисплея

6.2. Дистанционно управление

С дистанционното управление не се доставя батерия.  За да можете да 
използвате дистанционното управление, е необходимо да закупите 3V батерия 
тип CR2025. Външният вид на батерията и дистанционното управление е даден
на фигура 8.

Основни функции на бутоните на дистанционното 
управление: 
- Бутон 1 - увеличава зададената стайна температура 
- Бутон 2 - намалява зададената стайна температура 
- Бутон 3 - позволява да включите или изключите камината 
- Бутон 4 - въведете МЕНЮ
- Бутон 5 - увеличава режима на работа на камината
- Бутон 6 - намалява режима на работа на камината

Фигура 8. Външен вид на батерията и дистанционното управление

Отстранете капака на батерията и поставете батерията според символите, 
обозначени в долната част на гнездото за батерията. Символът + трябва да съвпада 
със символа + на батерията.

Бутоните 1 и 6, натиснати едновременно, включват и изключват камината. 
Бутони 1 и 2 задават желаната стайна температура. Бутоните 5 и 6 се използват за 
задаване на режим на работа на фурната. Настройките за температура и режим на 
работа са описани подробно в глава "ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАМИНАТА".

Индикатор на таймера (включване/изключване на камината според,
зададените програми)

Индикатор на нагревателя за запалване на пелетите

Индикатор за мотора на шнековия механизъм

Индикатор на вентилатора за димните газове

Индикатор на вентилатора за помещението

Индикатор на водната помпа (този символ е опция и има функция при 
камините за етажно отопление)

Индикатор  “предупреждения (неизправност  в  работата  на камината)
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Следващата таблица описва подробно командите, които могат да бъдат
изпълнени чрез натискане на клавиши 1-6.

Бутон Описание Режим Действие

1 
Повишаване 

на 
температурата

Програмиране Регулира / увеличава 
стойността в избраното меню

ON / OFF Увеличава температурната стойност 
на стайния термостат

2 
Понижаване на 
температурата

Програмиране Регулира / намалява 
стойността в избраното меню

ON / OFF Намалява стойността на 
температурата на стайния термостат

3 Меню

 - Отидете в менюто
Меню Влезте в подменюто

Програмиране Регулира стойността и преминава 
към следващото меню

4 ON / OFF  
заключване 

ON 
Като задържите бутона за 2 секунди, 
камината се включва или 
се изключва

Заключване Отключва фурната и превключва 
камината в режим OFF /гаси камината/

Меню / 
програмиране

Превключва към следващото 
подменю, всички промени в 
настройките ще бъдат запазени

5 
Увеличаване 
на мощността

ON / OFF Регулира мощността на камината
Меню Превключва на следващото ниво в менюто

програмиране
Превключва към следващото 
подменю, всички промени в 
настройките ще бъдат запазени

6 
Намаляване 

на 
мощността

ON / OFF Регулира скоростта на  вентилатора
Меню Връща ни към предишното ниво на менюто

програмиране 
Превключва към предишното 
подменю, всички промени в 
настройките ще бъдат запазени
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7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАМИНАТА

Следвайте тези инструкции, за да поддържате камината си в добро състояние 
възможно най-дълго и да избегнете ненужни разходи. Преди да започнете работа, 
проверете дали камината е добре свързана към източника на захранване и комина.

7.1. Включване / изключване на камината

Забележка: Когато стартирате пелетната камина за първи път, бункерът и 
дозаторът са празни.

Прочетете раздел "8.7 МЕНЮ M6 - Първоначално зареждане на пелети" на 
страница 33, преди по-нататъшна работа по стартиране на камината.

За да включите фурната, главният прекъсвач трябва да бъде преместен от позиция 0 
в позиция 1
1. След това на дисплея стават видими следните стойности: време, стайна температура,

зададен режим на работа на камината (мощност от P1 до P5) и OFF (камината е
изключена), Фигура 9.

Камината се включва и изключва с бутон 4. При включване е необходимо да задържите 
бутона (минимум 4 секунди), докато на дисплея се появи СТАРТ (Фигура 10).

В началото ще се включат индикаторите, които показват кой от елементите на камината 
е включен в момента. Вентилаторът за отработените газове ще работи, докато 
камината е включена и за известно време, когато камината е изключена (за безопасно 
охлаждане на печката).

Фигура 10.

Следващото съобщение, което трябва да се покаже, е PREHEATING WAIT (Фигура 
11), което означава, че запалката се е включила и в момента се загрява, за да могат 
пелетите да се запалят. На дисплея ще светнат индикаторите за работата на 
запалката и изпускателния вентилатор.

Фигура 9.
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Фигура 11. 

Камината ще вмъкне необходимото количество пелети за запалване, което ще бъде 
последвано от съобщение PELLET LOAD (Фигура 12). Индикаторът за подаване на 
пелети ще светне само когато двигателят за подаване на пелети също е включен.

Фигура 12. 

Съобщенията ще се редуват LOAD PELLET и FLAME WAIT (Фигура  13), докато 
температурата на отработените газове надвиши 40oC, което е необходимо за 
откриване на пламъка и за да може камината да започне да работи. Максималното 
време, докато фурната достигне 40oC е 25 минути.

Фигура 13. 
След достигане на определена температура на отработените газове  (40oC), 
температурната сонда открива повишаване на температурата в изпускателната 
турбина. На екрана ще се покаже съобщение FIRE PRESENT (Фигура 14),  което 
означава, че камината е открила пламък и ще влезе в режим на работа след 3 минути.  

Slika 14. 
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При откриване на пламъка камината гаси запалката. Когато температурата на 
отработените газове достигне определена стойност, определена от техническите 
параметри, конвекционният вентилатор се включва. 

РЕЖИМ НА РАБОТА

След времето, определено от техническите параметри, пещта ще влезе в режим 
на работа. Режимът на работа ще бъде представен от текста  WORK (Фигура 15). 

Индикаторите за работа, които се виждат до екрана, са: изпускателен 
вентилатор, конвекционен вентилатор и от време на време пелетен транспортьор.

Фигура 15 

Понякога печката почиства скарата за изгаряне на пелети, която е 
представена чрез съобщение BURN POT CLEANING (Фигура 16). Почистването 
на контейнера (скарата) се извършва чрез, според вече дефинираната 
програма, скоростта на изпускателния вентилатор се увеличава, докато 
интервалът на дозиране се намалява, така че след определен интервал от 
време контейнерът се "почиства" от неизгорели пелети и остава само малко 
количество на скарата, необходими за запалване на ново количество пелети. 
Интервалът от време, след който се извършва почистването и времето за 
почистване са различни в зависимост от модела на камината.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КАМИНАТА

За да изключите фурната, натиснете бутон 4 и го задръжте, докато на екрана се 
появи текст FINAL CLEANING (Фигура 17).  

Камината ще издухва топъл въздух в стаята, докато горивната камера се охлади до 
температура от 75oC. След определено време на екрана ще се появи текстът OFF, 
което означава, че камината е изключена.

Фигура 16. 
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Фигура 17. 

7.2. Настройка на температурата и режима на работа на камината

Зададената температура се настройва с натискане на бутони 1 и 2.
Камината ще се нагрее до тази температура и след това ще я поддържа.
Настройката се извършва чрез кратко натискане на бутон 1 или 2 и след това 
натискане или натискане на бутон 1 или 2 увеличава или намалява зададената 
температура. Това действие ще бъде последвано от текст SET TEMP AMBIENT 
(Фигура 18). Температурата може да се променя от порядъка на 7 oC до 40oC. 

Фигура 18. 

Режимът на работа на фурната се настройва с натискане на бутони 5 и 6. 
Режимът на работа може да бъде променен от P1 на P5. Режимът на работа може 
да се променя с клавиши 5 и 6, които ще бъдат придружени от текст SET POWER 
(Фигура 19). Колкото по-висок е работният режим, толкова по-бързо камината ще 
достигне зададената температура, след което ще премине към модулация, т.е. 
WORK MODULAT, което означава, че пещта е достигнала зададената температура и 
сега ще поддържа тази температура с намален режим (режим „Модулация“ 
всъщност е режим P1 - режим с най-ниска мощност). 

Фигура 19. 
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8. НАСТРОЙКИ - МЕНЮ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

Достъпът до менюто става чрез натискане на бутон 3. То е разделено на няколко нива и 

поднива. Следващата таблица показва оформлението в менюто и само това, което е 

достъпно за потребителя.
Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Стойност

01 – Set clock 
01 - day day of week 
02 - hours Hour 
03 - minutes Minutes 
04 - day Day of the month 
05 - month Months 
06 - year Year 

02 – Set chrono 
01 – enable timer 

01 – enable timer On/off 
02 - day program 

01 - daily timer on/off 
02 - start day 1 Time 
03 - stop day 1 Time 
04 - start day 2 Time 
05 - stop day 2 time 

03 - week program 
01 - weekly time on/off 
02 - start prog 1 Time 
03 - stop prog 1 Time 
04 - monday prog 1 on/off 
05 - tuesday prog 1 on/off 
06 - wednesday prog on/off 
07 - thursday prog 1 on/off 
08 - friday prog 1 on/off 
09 - saturday prog 1 on/off 
10 - sunday prog 1 on/off 
11 - start prog 2 Time 
12 - stop prog 2 Time 
13 - monday prog 2 on/off 
14 - tuesday prog 2 on/off 
15 - wednesday prog 2 on/off 
16 - thursday pog 2 on/off 
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17 - friday prog 2 on/off 
18 - saturday prog 2 on/off 
19 - sunday prog 2 Time 
20 - start prog 3 Time 
21 - stop prog 3 on/off 
22 - monday prog 3 on/off 
23 - tuesday prog 3 on/off 
24 - wednesday prog 3 on/off 
25 - thursday pog 3 on/off 
26 - friday prog 3 on/off 
27 - saturday prog 3 on/off 
28 - sunday prog 3 on/off 
29 - start prog 4 Time 
30 - stop prog 4 Time 
31 - monday prog 4 on/off 
32 - tuesday prog 4 on/off 
33 - wednesday prog 4 on/off 
34 - thursday pog 4 on/off 
35 - friday prog 4 on/off 
36 - saturday prog 4 on/off 
37 - sunday prog 4 on/off 

04 - weekend program 
01 - week-end timer 
02 - start 1 
03 - stop 1 
04 - start 2 
05 - stop 2 

03 – Select language 
01 - English Set 
02 - Italian Set 
03 - Holandese Set 
04 - Espanol Set 
05 - Francais Set 
06 - Deutch Set 

04- Stand-by mode on/off 
05 – Buzzer mode on/off 
06 – Initial loading Set 
07 – Stove state - 
08 – Technical setting Password protected 
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8.1. МЕНЮ 01 - Настройка на часовника

Пелетната камина има способността да се включва и изключва през деня и 
това се регулира от програмите. За да програмирате фурната, първо е необходимо 
да настроите часовника и датата на дисплея на контролния блок. За да направите 
това, трябва да влезете в менюто за настройка на час и дата.
Часовникът се настройва по следния начин:
Натиснете бутона 3 (set), след което текстът ще се покаже на екрана menu 01 SET 
CLOCK (Фигура 20). След това натиснете отново бутона 3 (set), за да влезете в 
менюто за настройка на часовника.

Фигура 20. 

На екрана ще се появи текст MENU 01 и по-долу е написан денят, който е зададен в 
момента. Индикаторът за настройка ще започне да мига. Натискането на клавиши 1 
и 2 променя дните, както следва:

MONDAY          - понеделник
TUESDAY         - вторник
WEDNESDAY  - сряда 
THURSDAY      - четвъртък 
FRIDAY            - петък 
SATURDAY      - събота 
SUNDAY          - неделя 

С натискане на бутон 5, след деня от седмицата, ще се променят и следните 
настройки: настройка на час, минута, ден от месеца, месец и година.
Бутоните 1 и 2 регулират параметрите.

Изгледите на екрана са показани на следните изображения:

Винаги можете да направите крачка назад с клавиш 6. За да излезете от 
настройката на часовника, натиснете два пъти бутона 4

Настройка на 
часовника

Настройка 
на минутите

Задайте деня 
на месеца

Настройка 
на месеца

Настройка 
на годината
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8.2. МЕНЮ 02 - Настройка на таймера

Има три вида настройки на таймера и те са:

• дневен - позволява на камината да се включва и изключва 2 пъти през деня
• седмичен - позволява камината да бъде програмирана така, че да може да се

включва и изключва 4 пъти на ден през всичките седем дни от седмицата
• уикенд - позволява камината да се включва и изключва два пъти през събота и

неделя.

8.2.1. МЕНЮ 02-01 Активиране на таймера

Таймерът се активира по същия начин, независимо кой тип настройка се 
активира (дневна, седмична или уикенд програма). Таймерът се активира, както 
следва:

Натиснете бутона 3 (set), след което на екрана ще се покаже текстът menu 01 
SET CLOCK. След това натиснете бутона 5 два пъти, след ще се покаже menu 02 
SET CHRONO (Фигура 21).  

С натискане на бутона 3 (set) се влиза в менюто за настройка на таймера и по 
този начин се влиза в менюто за активиране на таймера. На екрана се показва 
съобщение M-2-1 ENABLE CHRONO. След това натиснете отново бутон 3 (set) и ще 
на екрана ще се покаже съобщение OFF M-2-1-01 ENABLE CHRONO което означава, 
че таймерът е изключен и индикаторът за настройка мига. Натискането на бутони 1 
или 2 превключва от off на on (изключено/включено, и таймерът се включва 
(Фигура 22 и Фигура 23). 

Фигура 22. 

Фигура 21. 
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Фигура 23. 

След включване на таймера, дисплеят ще включи осветените индикатори, 
които показват кой тип програмиране е активиран (дневен, седмичен, уикенд), както 
и индикатора до символа на часовника, който показва, че таймерът е включен. 
Оформлението на екрана и етикетите на индикатора са показани на следващата 
фигура.

1 - индикатор за дневно програмиране

2 - индикатор за седмично програмиране 

3 - индикатор за програмиране за уикенда

4 - индикатор на таймера

Излезте от настройката, като натиснете два пъти бутон 4.
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8.2.2. МЕНЮ 02-02 Дневно програмиране
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че времето за включване и изключване на камината не се 
припокрива. Също така е необходимо да се уверите, че между изключването и 
включването изминават поне 30 минути.
       По време на дневното програмиране е възможно да настроите две включвания 
и две изключвания на камината. 

При програмиране времето за включване и изключване на камината не 
трябва да се припокрива. Между изключването и включването трябва да 
минат поне 30 минути!

   По време на дневното програмиране е възможно да настроите две 
включвания и две изключвания на камината. 

       Натиснете бутон 3 (set), след което екранът ще покаже текста menu 01 SET 
CLOCK. Натиснете клавиша 5 два пъти, след което екранът показва текста menu 02 
SET CHRONO. Натискането на бутона 3 (set) влиза в менюто за настройка на 
таймера. На екрана ще се покаже текстът ENABLE CHRONO. Натиснете отново 
бутон 5 и екранът ще покаже текста  M- 2-2 PROGRAM DAY  (Фигура 24). 

Фигура 24. 

Натиснете отново бутон 3 (set), и екранът ще покаже съобщението off m-2-2-01 
CHRONO DAY. Използвайте клавиши 1 и 2, за да превключите на on и да бъде 
включен дневния таймер (Фигура 25).

Фигура 25. 
Използвайте клавиши 5 и 6, за да се придвижвате през менюто, и клавиши 1 и 2, за 
да промените параметрите. 
Оформленията на менютата са показани в следващата таблица.     
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МЕНЮ Възможни настройки Изглед на екрана

M-2-2-01 CHRONO DAY off/on 

M-2-2-02 START 1 DAY off/00:00-23:50 

M-2-2-03 STOP 1 DAY off/00:00-23:50 

M-2-2-04 START 2 DAY off/00:00-23:50 

M-2-2-05 STOP 2 DAY off/00:00-23:50 

Времената могат да се задават на интервали от 10 минути.

За да излезете от настройката, натиснете два пъти бутона 4.

ПРИМЕР ЗА НАСТРОЙКИ: Камината се включва за първи път в 6 часа и се 

изключва в 8 часа, а второто включване е в 14 часа и изключване в 22 часа и 30 

минути.

Параметрите трябва да бъдат зададени съгласно следната таблица:

M-2-2-01 CHRONO DAY on 
M-2-2-02 START 1 DAY 06:00 
m-2-2-03 STOP 1 DAY 08:00 
m-2-2-04 START 2 DAY 14:00 
m-2-2-05 STOP 2 DAY 22:30 
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8.3.3. МЕНЮ 02-03 Седмично програмиране

ЗАБЕЛЕЖКА:

При програмиране времето за включване и изключване на камината не 
трябва да се припокрива. Между изключването и включването трябва да 
минат поне 30 минути!

Седмичната програма съдържа 4 независими програми, които могат да се 
комбинират по такъв начин, че някои от тях да са активни или не. (OFF или ON).        
Настройвате програмите внимателно и избягвайте припокриване на времето за 
включване и изключване.

Първите 4 стъпки при програмиране са същите като при настройване на дневната 
програма.

Натиснете бутон 3 (set), след което съобщението ще се появи на 
дисплея MENU 01 SET CLOCK. След това натиснете бутон 5 два пъти, след което 
екранът ще покаже съобщението MENU 02 SET CHRONO. С натискане на бутона 3 
(set), се влиза в менюто за настройка на таймера и по този начин в менюто за 
активиране на таймера. На екрана се показва съобщение ENABLE 1 CHRONO. 
Натиснете бутон 5 два пъти и на екрана ще се покаже  M-2-3 PROGRAM WEEK 
(Фигура 26). 

Фигура 26. Натиснете 

отново бутон (set) и на екрана ще се покаже:

OFF M-2-3-01 CHRONO WEEKLY  (Фигура 27). 

Фигура 27. 
Използвайте бутони 1 и 2, за да превключите на on за да бъде седмичния таймер 
включен. 

Бутоните 5 и 6 се движат през менютата, докато бутоните 1 и 2 променят параметрите. 
Оформленията на менютата са показани в следващите таблици.       
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ПРОГРАМА 1 ПРОГРАМА 2
Ниво
меню Избор Възможна

стойност
Ниво
меню Избор Възможна

стойност
02-03-02 START PROG 1 Time /off 02-03-11 START PROG 2 Time /off 
02-03-03 STOP PROG 1 Time /  off 02-03-12 STOP PROG 2 Time / off 
02-03-04 MONDAY PROG 1 on/off 02-03-13 MONDAY PROG 2 on/off 
02-03-05 TUESDAY PROG 1 on/off 02-03-14 TUESDAY PROG 2 on/off 
02-03-06 WEDNESDAY PROG 1 on/off 02-03-15 WEDNESDAY PROG 2 on/off 
02-03-07 THURSDAY PROG 1 on/off 02-03-16 THURSDAY PROG 2 on/off 
02-03-08 FRIDAY PROG 1 on/off 02-03-17 FRIDAY PROG 2 on/off 
02-03-09 SATURDAY PROG 1 on/off 02-03-18 SATURDAY PROG 2 on/off 
02-03-10 SUNDAY PROG 1 on/off 02-03-19 SUNDAY PROG 2 on/off 

ПРОГРАМА 3 ПРОГРАМА 4 
Ниво
меню Избор Възможна

стойност
Ниво
меню Избор Възможна

стойност
02-03-20 START PROG 3 Time /off 02-03-29 START PROG 4 Time /off 
02-03-21 STOP PROG 3 Time  off 02-03-30 STOP PROG 4 Time  off 
02-03-22 MONDAY PROG 3 on/off 02-03-31 MONDAY PROG 4 on/off 
02-03-23 TUESDAY PROG 3 on/off 02-03-32 TUESDAY PROG 4 on/off 
02-03-24 WEDNESDAY PROG 3 on/off 02-03-33 WEDNESDAY PROG 4 on/off 
02-03-25 THURSDAY PROG 3 on/off 02-03-34 THURSDAY PROG 4 on/off 
02-03-26 FRIDAY PROG 3 on/off 02-03-35 FRIDAY PROG 4 on/off 
02-03-27 SATURDAY PROG 3 on/off 02-03-36 SATURDAY PROG 4 on/off 
02-03-28 SUNDAY PROG 3 on/off 02-03-37 SUNDAY PROG 4 on/off 

Времената могат да се задават на интервали от 10 минути.

Забележка:  
За да бъде активирана седмичната програма, дневната програма трябва да 
бъде деактивирана. 

ПРИМЕР ЗА НАСТРОЙКИ: Камината се включва в 6 часа и се изключва в 8 часа в 
понеделник, вторник и петък. Второто включване е в 5 часа и 30 минути, а 
изключването е в 10 ч. В сряда и четвъртък. Третото включване е всеки ден с 
изключение на събота и неделя от 17:00, а изключването е в 22:00. В събота и 
неделя камината се включва в 8 часа сутринта и се изключва в 23 часа.
Параметрите трябва да бъдат настроени, както е показано в следващите таблици. 
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M-2-3-01 CHRONO WEEKLY    -  ON 

ПРОГРАМА 1 ПРОГРАМА 2 
Ниво
меню Избор Възможна

стойност
Ниво
меню Избор Възможна

стойност
02-03-02 START PROG 1 06:00 02-03-11 START PROG 2 05:30 
02-03-03 STOP PROG 1 08:00 02-03-12 STOP PROG 2 10:00 
02-03-04 MONDAY PROG 1 On 02-03-13 MONDAY PROG 2 off 
02-03-05 TUESDAY PROG 1 On 02-03-14 TUESDAY PROG 2 off 
02-03-06 WEDNESDAY PROG 1 off 02-03-15 WEDNESDAY PROG 2 On 
02-03-07 THURSDAY PROG 1 off 02-03-16 THURSDAY PROG 2 on 
02-03-08 FRIDAY PROG 1 on 02-03-17 FRIDAY PROG 2 off 
02-03-09 SATURDAY PROG 1 off 02-03-18 SATURDAY PROG 2 off 
02-03-10 SUNDAY PROG 1 off 02-03-19 SUNDAY PROG 2 off 

ПРОГРАМА 3 ПРОГРАМА 4 
Ниво
меню Избор Възможна

стойност
Ниво
меню Избор Възможна

стойност
02-03-20 START PROG 3 17:00 02-03-29 START PROG 4 08:00 
02-03-21 STOP PROG 3 22:00  02-03-30 STOP PROG 4 23:00 
02-03-22 MONDAY PROG 3 on 02-03-31 MONDAY PROG 4 off 
02-03-23 TUESDAY PROG 3 on 02-03-32 TUESDAY PROG 4 off 
02-03-24 WEDNESDAY PROG 3 on 02-03-33 WEDNESDAY PROG 4 off 
02-03-25 THURSDAY PROG 3 on 02-03-34 THURSDAY PROG 4 off 
02-03-26 FRIDAY PROG 3 on 02-03-35 FRIDAY PROG 4 off 
02-03-27 SATURDAY PROG 3 off 02-03-36 SATURDAY PROG 4 On 
02-03-28 SUNDAY PROG 3 off 02-03-37 SUNDAY PROG 4 On 

8.2.4. MENI 02-04 Уикенд програмиране 

ЗАБЕЛЕЖКА:

При програмиране времето за включване и изключване на камината не 
трябва да се припокрива. Между изключването и включването трябва да 
минат поне 30 минути!
Когато е активирано програмирането през уикенда, в събота и неделя времето за 
включване и изключване е еднакво.

Деактивирайте дневната програма, ако искате да използвате уикенд програмиране. 
Не използвайте програмиране през уикенда, ако в седмични програми 1 - 4 са 
избрани събота или неделя. 
Активирайте програмата за уикенда, след като деактивирате седмичното 
програмиране.
Натиснете бутон 3 (set), след което на дисплея ще се покаже   MENU 01 SET CLOCK. 
След това натиснете бутон 5 два пъти, след което ще се покаже  MENU 02 SET 
CHRONO. Чрез натискане на бутон 3 (set), се влиза в менюто за настройка на 
таймера и по този начин и в менюто за включване на таймера. На екрана се показва 
съобщение ENABLE 1 CHRONO. След това натиснете три пъти бутон и на екрана 
ще покаже текст  M-2-4 PROGRAM WEEKEND (Фигура 27). 
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Фигура 27. 
Натиснете отново бутон 3 (set), и екранът ще покаже OFF m-2-3-01 CHRONO 
WEEKEND. Използвайте бутони 1 и 2, за да превключите на ON за да включите 
програмата за уикенда (Фиг. 28).        

Бутоните 5 и 6 се движат през менютата, докато бутоните 1 и 2 променят параметрите.

Програмирането се извършва по същия начин, както в предишните случаи (дневно и 
седмично). Времената могат да се задават на интервали от 10 минути.

Фигура 28. 

За да излезете от настройката, натиснете два пъти бутон 4.

ПРИМЕР ЗА НАСТРОЙКИ: Камината се включва в 8 ч. и изключва в 17 ч., а второто 
включване е в 20 ч. и изключването е в 23 ч. и 30 минути. 
Параметрите трябва да бъдат зададени съгласно следната таблица:

m-2-4-01 CHRONO WEEK-END on 

m-2-4-02 START 1 WEEK-END 08:00 

m-2-4-03 STOP 1 WEEK-END 17:00 

m-2-4-04 START 2 WEEK-END 20:00 

m-2-4-05 STOP 2 WEEK-END 23:30 
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8.3. МЕНЮ 03 - Настройка на езика

Има четири конфигурируеми езика: английски, италиански, френски и немски. 
Езиците се задават с натискане на бутон 3 (set), след което на екрана ще се покаже  
MENU 01 SET CLOCK. Натиснете бутон 5 два пъти, след което на екрана се появява 
MENU 03 SELECT LANGUAGE. Чрез натискане на бутон 3 (set), влезате в менюто за 
настройка на езика и ще се покаже езикът, на който сте в момента, напр. MENU 03 
ENGLISH.  

Промяната на езика се извършва с бутони 1 и 2. Езикът по подразбиране е английски.

За да излезете от настройката, натиснете два пъти бутон 4.

8.4. МЕНЮ 04 - Настройка на STAND-BY режим 

      STAND-BY режим (или STAND-BY Mod), се използва за избягване на ненужен 
разход на гориво.  В Stand-by режим, когато стайната температура спадне 2oC под 
зададената температура, камината автоматично влиза във фазата на запалване.

 Активирането на STAND-BY режима става по следният начин: 

С натискане на бутон 3 (set) на екрана ще се покаже съобщение menu 01 SET 
CLOCK. Натиснете бутон 5 три пъти, след което на екрана се появява menu 05 
MODE STAND-BY (Фигура 29). С натискането на бутон 3 (set) се влиза в менюто за 
активиране на режима.  

С бутони 1 или 2 можете да активирате или деактивирате режима. 

Фигура  29. 

За да излезете от настройката, натиснете два пъти бутон 4.

Когато камината влезе STAND-BY режим, екранът ще покаже съобщението, което е 
изобразено на Фигура 30.
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Фигура 30. 

След достигане на температура, която е 2oC по-висока от зададената стайна 
температура, камината влиза във фазата на гасене. В Stand-by режим,  когато 
стайната температура спадне с 2oC под зададената температура, камината 
автоматично влиза във фазата на запалване.

Забележка: Когато този режим е включен, фурната трябва да се почиства по-често.  
Когато STAND-BY режимът е активиран, е препоръчително да наблюдавате работата на 
камината, за да определите увеличаването на праха и пепелта. Въз основа на това 
почиствайте редовно, защото почистването директно зависи от качеството на пелетите, 
отопляемото помещение, степента на замърсяване на печката и комина, както и 
зададената температура.
Тези подробности и ситуации варират в зависимост от потребителя.

8.5. МЕНЮ 05 - Настройка на звука за предупреждение
Предупредителният звук служи за индикация и предупреждение за нередности в 
работата на пещта. Звукът може да бъде включен или изключен. Звукът се включва, 
както следва:
Чрез натискане на бутон (set), екранът ще покаже MENU 01 SET CLOCK. След това 
натиснете бутон 5 четири пъти, след което ще се появи MENU 05 BUZZER MODE. 
С натискането на бутон 3 (set) влиза в менюто за включване или изключване на 
звука. Използвайте бутон 1 или 2, за да включите или изключите звука.

Фигура 31. 

За да излезете от настройката, натиснете два пъти бутон 4.
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8.6. МЕНЮ 06 - Първоначално зареждане на пелети

     Когато пелетите свършат, бункерът за пелети ще се изпразни, така че дори 
когато пелетите са поставени в бункера, отнема известно време, за да се напълни 
конвейерът и да може камината да започне да работи. Когато пелетите се изпразнят, 
се появява  ALARM NO FIRE което е описано в раздела АЛАРМИ. 

След поставяне на пелети в бункера е необходимо да направите следното:

      Натиснете бутона 3 (set), след което на екрана ще се покаже текстът MENU 01 
SET CLOCK. След това натиснете бутон 5 пет пъти, след което се появява MENU 06 
LOAD INITIAL (Фигура 32). С натискане на бутон (set), се влиза в менюто за 
първоначално зареждане на пелети, след което екрана ще покаже OFF MENU 06 P1 
TO LOAD. Натиснете бутон 1 за да напълните конвейера с пелети. След 45 секунди 
първите пелети ще паднат в горивната скара. 

За да спрете зареждането, натиснете бутон 4.

Фигура 32 

За да спрете зареждането, натиснете бутон 4.

Забележка: Използвайте тази функция само когато бункера за пелети е празен. 

В момента, в който е видимо, че конвейерът за пелети (дозаторът) е напълнен 
с пелети и че пелетите са започнали да навлизат в горивната скара е 
необходимо да се прекъсне командата за зареждане на пелети и да се стартира 
камината.

Можете да активирате (използвате) тази функция само когато камината е 
изключена и на дисплея се изписва OFF. 

ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ НА ПЕЛЕТИ Е ВЪЗМОЖНО В БУНКЕРА ДА ПОПАДНАТ 
НАЙЛОНОВИ ПАРЧЕТА ОТ ОПАКОВКАТА НА ПЕЛЕТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА 
БЛОКИРАТ ДОЗАТОРА! 
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8.7. МЕНЮ 07 - Информация за работата на камината / състояние на 
работа на камината

Информацията за работата на камината е полезна, защото може да се следи 
по всяко време, в кой режим работи камината, температурата на отработените 
газове, скоростта на вентилатора, оставащото време до следващата работа и т.н.

За да влезете в менюто, което следи работата на камината, е необходимо да 
направите следното:  Натиснете бутон 3 (set)  и ще се покаже на екрана текстът 
MENU 01 SET CLOCK.  След това натиснете бутон 5 шест пъти, след което на 
екрана се появява  MENU 07 STATE STOVE (Фигура 33).  

Фигура 33. 
Като натиснете бутон 3 (set), влезате в менюто за показване на съобщения за 
състоянието на камината. Съобщенията ще се редуват и ще показват основна 
информация за работата на камината. 

Температура на околната среда 

Налягане в котела (само за камините) 

Период на работния цикъл 

Време до края на цикъла
Време за появяване на 

алармата 

Период на работа на дозатора 

Режим на работа 

Дозатор

Температура на отработените газове 

Обороти на вентилатора на 

отработените газове
Натиснете бутон 4, за да излезете от менюто, което предоставя информация за 
работата на камината.
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Информация за работата на камината може да бъде получена и чрез 
натискане на определени бутони за 2 секунди. При натискане на бутона е възможно 
да се видят текущите температури на отработените газове, режимите на работа на 
камината, зареждането на пелетите, оставащото време до оставащата работа и т.н., 
както и в случай на преминаване през меню MENU 07.

8.8. Техническо калибриране
ВАЖНО !!! 
Това меню е запазено за работата само на професионалисти, обучени за 
настройка на фкамината, както и на сервизни техници. Всяка промяна в 
параметрите, направена без знанието на упълномощени лица или сервизни 
техници, води до загуба на гаранцията. 

Ако имате проблем с прекомерно зареждане с пелети или лошо горене, 
обадете се на оторизиран техник за инструкции. Преди това се уверете, че камината 
и всички канали в печката са чисти, коминът е проходим и направен според 
препоръките, и че пелетите са с подходящо качество.

9. АЛАРМИ

Ако има неизправност в камината, контролното устройство сигнализира за проблем, 
включително LED аларми (LED алармата свети) и издава звукови сигнали. 
Предвидени са следните аларми:

Произходът на алармата Дисплей
1     Сонда за темп. на изгорелите газове   ALARM FLUE PROBE
2     Прекомерна темп. на изгор. газове      ALARM HOT TEMP 
3      Неуспешно запалване на камината    FAILED IGNITION 
4     Липса на пелети (по време на работа)   ALARM NO FIRE 
5     Прекъсване на ел.захранването          BLACK OUT 
6     Липса на налягане в камината              ALARM DEP FAIL 
7     Топлинна безопасност                          THERMAL SAFETY 
8     Повреда във вентилатора за изг.г.       EXHAUST FAILURE 

Всеки звук за аларма води до незабавно изключване на камината!

Алармата се активира след определено време (дефинирано от технически 
параметри), с изключение на алармата Прекъсване на ел.захранването, и може да 
бъде отменен / изключен чрез натискане и задържане на бутон 4. Всеки път, когато 
алармата се изключи, от съображения за безопасност, камината се изключва. Докато 
алармата е активна, LED индикаторът също мига. Когато се активира звуков сигнал, 
той ще звучи със звукови, прекъсващи се сигнали. В случай, че алармата не е 
изключена, печката определено ще се изключи и на дисплея ще се появи съобщение 
за вида на алармата.



36 

При изключване задръжте бутон 4 (минимум 4 секунди), докато на дисплеят се 
покаже CLEANING FINAL (окончателно почистване) , което показва, че камината е 
влязла в процес на гасене и нулиране на алармата.

1. АЛАРМА - СОНДА ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗГОРЕЛИТЕ ГАЗОВЕ

Причина: Тази аларма ще прозвучи, ако изпускателната сонда откаже. Ще прозвучи 
аларма и съответните светодиоди ще светят. Следният текст "ALARM FLUE 
PROBE" ще се покаже на екрана и камината ще се изключи.

Какво да направите?  Трябва да се провери дали сондата за измерване на 
температурата на отработените газове е добре свързана и че не е случайно 
прекъсната. Ако сондата е прекъсната, обадете се на сервизен техник, за да смените 
дефектната сонда. Сондата за температурата на отработените газове не може да се 
удължи (обадете се на сервизен техник, който да замени сондата). 

В някои случаи върхът на сондата (разположен вътре в корпуса на турбината 
на изпускателния вентилатор) е замърсен и регистрира неправилни стойности на 
температурата на отработените газове. Решението е да почистите горната част на 
сондата, като внимавате да не повредите сондата.

2. АЛАРМА ЗА ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗГОРЕЛИТЕ ГАЗОВЕ

Причина: Тази аларма ще прозвучи, ако изпускателната сонда показва по-висока 
температура от постоянната температура. Текстът „ALARM HOT TEMP“ ще се 
покаже на екрана и камината ще се изключи. 

Какво да направите?   Ако това съобщение се появява често, обадете се на 
сервизен техник. Камината може да се използва условно в по-ниски режими на 
работа от тези, в които се появи това съобщение. Решението е да се намали 
мощността на камината, да се провери херметичността на вратата и пепелника и да 
се извърши почистване на печката и комина.

3. АЛАРМА ЗА НЕУСПЕШНО ЗАПАЛВАНЕ НА КАМИНАТА

Причина: Ако камината не се запали, алармата ще се включи. Това се случва, ако 
след определено време температурата на отработените газове не достигне 
стойността, зададена от производителя (независимо дали пелетата в скарата се е 
запалила или не). На екрана ще се появи „FAILED IGNITION“ и камината ще влезе в 
режим на аларма.

Грешката може да възникне поради:
- задръстване на пелети в конвейера за пелети
- дефектна запалка
- недостатъчно количество пелети, необходимо за запалване,
- вреди или замърсяване на сондата, която измерва температурата на 
отработените газове - ниска температура на отработените газове,
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Какво да направите?   Проверката дали горивната скара е пълна е възможна само 
чрез наблюдение на тръбата, през която гранулата навлиза в чашата за период от 
поне 60 секунди. Ако няма захранване с пелети, има две възможни причини:
- бункера за пелети е празен,
- пелетите са заседнали в конвейера за пелети.
Ако пелетите са останали, опитайте да стартирате фурната няколко пъти. Ако 
камината не може да се стартира, изключете я от контакта и почистете конвейера за 
пелети.

Важно ! Почистването на заседнали пелети се извършва само когато камината 
е изключена от електрозахранването!
В случай на задръстване на конвейер за пелети, не поставяйте пръстите си в 
мястото за съхранение на пелети, докато камината работи! 
Неизправност на запалката може да се забележи, когато няма искри или горещи 
пелети при стартиране на печката. С течение на времето мощността на запалката 
намалява и е възможно тя да се деформира. Деформираната запалка докосва 
тръбата, в която се намира, и предава част от топлината си към нея. Следователно 
запалката не предава достатъчно температура на пелетите и не се запалва. В 
случай на спешна нужда пелетата в скарата може да бъде запалена с хепо куб или 
запалителен гел, но е необходимо да се свържете с оторизиран сервиз възможно 
най-скоро и да инсталирате нова запалка.

4. АЛАРМА ЗА ЛИПСА НА ПЕЛЕТИЯ

Причина: Поради липсата на пелети и по-малкото изгаряне температурата на 
отработените газове пада под стойността, определена от параметрите. Текстът 
„ALARM NO FIRE“ ще се появи на екрана и камината ще премине в режим на аларма.  
Какво да направите?   Нулирайте алармата и изчакайте камината да се охлади. След 
това следвайте инструкциите, описани в раздел 8.6 Меню 06 - НАЧАЛНО ЗАРЕЖДАНЕ 
НА ПЕЛЕТИ и стартирайте камината. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази аларма може да възникне и поради задръстване на пелети в 
конвейера за пелети.

5. АЛАРМА ЗА ПРЕКЪСВАНЕ В ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО

Причина: По време на работа на камината може да възникне прекъсване на 
електрозахранването. Ако прекъсването на ел.захранването е било по-кратко от 
времето, посочено от техническия параметър, когато камината се включи отново, тя 
ще продължи да работи в работен режим. В противен случай алармата ще прозвучи. 
На екрана ще се появи съобщението „BLACK OUT“ и фурната ще се изключи сама.

6. АЛАРМА ЗА ЛИПСА НА НАЛЯГАНЕ

Причина: Алармата се активира, когато налягането в камината е под нивото, 
необходимо за запалване и изгаряне на пелети. Превключвателят за налягане ще 
реагира, като изключи конвейера за пелети.
Дисплеят показва текста „ALARM DEP FAIL“ и фурната се изключва.
Грешка в работата на предпазния превключвател за налягане може да възникне, ако:
- замърсена камина,
- пещта не уплътнява добре,
- ако коминът или димните канали в камината са запушени,  
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- ако скоростта на вентилатора е ниска, 
- поради силен вятър. 

Какво да направите?  Почистете камината и димоотводните тръби. Уверете се, че 
вратите на камината и пепелника са плътно затворени. Проверете дали уплътненията 
на вратата и на пепелника са в добро състояние. Ако плитките са добре поставени, 
проверете вакуума на комина. Коминът се проверява чрез докарване на пламъка до 
изхода за дим, разположен на стената (розетка). Ако пламъкът се обърне към изхода 
за дим, тогава под налягането е подходящо. Ако пламъкът се върне в стаята или ако 
той е в покой, тогава налягането на комина е лошо. В такъв случай се обадете на 
коминочистач. Почистването на пещта е описано в раздела за поддръжка на камината.

7. АЛАРМА ЗА ТОПЛИННА БЕЗОПАСНОСТ

Причина: Функцията на предпазния термостат е да предотврати запалването на 
пелетите в бункера за пелети поради повишената температура в тръбата за 
транспортиране на пелети. Алармата ще прозвучи, ако предпазният термостат 
показва температура, по-висока от необходимата за включване на камината. 
Термостатът реагира чрез изключване на конвейера за пелети и контролното 
устройство включва режима на аларма (алармата за лед е включена). На екрана се 
изписва текст  „THERMAL SAFETY“.  Камината ще се угаси. 

Какво да направите? За нулиране на алармата: 
Развийте капака на предпазния термостат (1) и 
проверете дали иглата (2) е прибрана или 
изтеглена. Ако иглата е извадена, натиснете 
иглата и оставете камината да работи отново. Ако 
иглата е прибрана или не може да бъде прибрана 
и камината продължава да съобщава за същата 
грешка, обадете се на сервиз.

8. ААЛРМА ЗА ПОВРЕДА ВЪВ ВЕНТИЛАТОРА ЗА ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВА

Причина: Появява се, ако изпускателният вентилатор се повреди. Алармата звучи и 
на дисплея се изписва „EXHAUST FAILURE“.

Грешка може да възникне поради:
- блокиране на вентилатора,
- повредени контакти, които захранват вентилатора с електричество,
- кабелни прекъсвания, които измерват скоростта на вентилатора.
Ако възникне тази грешка, не забравяйте да се свържете със сервиза.
Алармата може да се активира и поради повишаване на температурата на 
изпускателния вентилатор. 
Какво да направите?  В този случай е необходимо да се почисти камината 
(месечно почистване), както и лопатките (витлата) на вентилаторът.
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9. АВАРИЯ ЗА ГРЕШКА НА ОКОЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА

В случай на неизправност на сондата за измерване на околната температура, на 
екрана ще се изпише  00.0 oC. където трябва да се измери температурата. В случай, 
че стайната температура е 0oC, същата ще бъде изписана. Проверете на екрана 
дали температурата се увеличава, когато върхът на сондата се нагрява, като го 
държите между пръстите си. Ако това не се случи, сондата е дефектна. В случай на 
неизправност на сондата, обадете се на сервизен техник.

10. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КАМИНАТА
По време на ежедневното и седмично почистване изключете камината от главния 
прекъсвач, като го поставите в положение "0".
Когато камината се почиства ежемесечно (напълно), първо я изключете от 
ел.захранването.
Изчакайте камината да се охлади поне 30 минути след спиране на работата, за да 
избегнете изгаряния при контакт с горещи части.

Когато почиствате с влажна кърпа или вода, уверете се, че водата не достига до 
електрическите компоненти на камината. Ако това се случи случайно, не палете 
печката и се обадете на сервизен техник.

Когато почиствате камината, избягвайте силните препарати и абразиви и всички 
препарати, които съдържат бензин, алкохол, киселини или разредител.
Почистете стъклото със суха кърпа, ако по стъклото има следи от сажди или други 
следи, може да се почисти и с влажна кърпа. Преди стартиране на камината 
стъклото трябва да е сухо!

Почистете боядисаните и пластифицирани части с влажна кърпа и могат да се 
използват меки препарати, разредени с вода.

Ежедневно почистване
Ежедневното почистване означава почистване на стъклото и почистване на 

горивната паничка. Изхвърлете пепелта от контейнера / паничката далеч от 
запалими предмети, за да избегнете пожар. Не забравяйте да проверите дали 
всички дупки на решетката са добре почистени. Можете също да почистите пепелта 
от горивната камера. Можете да използвате прахосмукачка, предназначена за 
почистване на пепелта от камината.
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Фигура 34. показва частите, които се почистват ежедневно и седмично.

Фигура 34. Пепелник и горивната паничка
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Седмично почистване. 

В допълнение към ежедневното почистване, изпразвайте пепелника веднъж 
седмично или по-често, ако се използват повече пелети. Периодично проверявайте 
качеството на уплътнението на пепелника. Това е важно, тъй като запечатването на 
пепелника влияе върху нормалната работа на камината. В случай, че не се 
реализира запечатването на пепелника и предната част на камината е необходимо 
да смените лентата.

Месечно почистване

Веднъж месечно, както и в края на отоплителния сезон, е необходимо да почистите 
камината напълно. В допълнение към инструкциите за седмично и ежедневно 
почистване е необходимо да отворите камината на предвидените за това места и да 
я почистите старателно. Когато почиствате ежемесечно, действайте в реда на 
отстраняване на части, както е показано на Фигура 37. При сглобяването 
продължете в обратен ред.
По време на всяко месечно почистване почиствайте димоотвода и 
проверявайте и почиствайте и комина. Обърнете внимание на уплътненията на 
капака за почистване, вратата на камината и пепелника.

Фигура 35. Последователност на отстраняване на части по 
време на месечно почистване
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ГАРАНЦИЯ

Камината ще работи, ако следвате дадените инструкции. ТИМ СИСТЕМ се 
задължава да осигури резервни части и да елиминира смущения в работата на 
пещта, които са обект на гаранция, в срок не по-дълъг от 45 дни от датата на 
докладване на неизправността.
Ако дефектът не бъде отстранен в рамките на 45 дни, имате право да го замените с 
нов продукт.

Гаранцията важи от деня на закупуване на камината, което се доказва от надлежно 
попълнена гаранционна карта, която трябва да бъде надлежно попълнена, както и 
фактура от магазина.

Гаранцията за този продукт е 24 месеца.

За всички неизправности по време на работа на камината е необходимо да се 
обадите на оторизиран сервизен техник. Всички неизправности се отстраняват 
от оторизиран сервизен техник. В случай, че неупълномощено лице ремонтира 
или промени камината има автоматична загуба на гаранция и всички 
допълнителни ремонти от оторизиран сервизен техник ще бъдат таксувани.

ТИМ СИСТЕМ се задължава да осигури резервни части в законовия срок след 
прекратяване на производството на камината.

Тази гаранция не покрива щети, причинени от:
• неправилно използване на камината;
• неспазване на инструкциите, дадени в инструкциите за употреба и поддръжка;
• поради механични повреди, причинени от неадекватно съхранение и транспорт;
• поради механични повреди, причинени от удар, преобръщане;
• поради излагане на пещта на неадекватни атмосферни условия (дъжд, сняг);
• поради химически повреди, причинени от излагане на запалими вещества

като нефт и петролни продукти, киселини, корозивни и корозивни агенти,
алкохол, бои и разредители

• поради природни бедствия, като мълния, наводнения, пожар;

Устойчивите на износване части като стъкло, уплътнения, гумени части (гумени 
крачета, дистанционни елементи) не се покриват от гаранцията.
Повредата на огнеупорното и топлоустойчиво стъкло на вратата на камината, 
причинена от внезапни промени в температурата или физическата сила, не се 
покрива от гаранцията.

Съобщете за всякаква намеса писмено или устно на телефонните номера или 
адресите, дадени в края на това ръководство.
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ПРЕДИ ДА СТАРТИРАТЕ КАМИНАТА, ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА!

mailto:office@timsistem.rs



