
 

IDROPELLBOX 

 

ВНИМАНИЕ!! 

При възникване на недоразумения и всякакви въпроси относно 

превода, за водещ и финален текст се счита оригиналният текст/ 

изготвен от производителя/, а не превода на български език, който 

е съставен за улеснение на клиента.
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
Преди запалване 
 
Първото запалване трябва да се извърши от 

Търговеца. Трябва да се консултирате с Търговеца 

във вашата об-ласт когато се пали камерата за пръв 

път за да може да се калибрира камерата според 

типа пелети и условията за монтаж. 
 
Търговецът също трябва:  
- да провери, че хидравличната система е правилно 

монти-рана и е оборудвана с разширителен съд, който 

е достатъч-но голям за да гарантира безопасност. 
 
Наличието на такъв съд в камарата НЕ гарантира подо-

баваща защита от термо резширяване в цялата 

система. Затова техникът трябва да прецени дали няма 

да е необ-ходим допълнителен разширителен съд, в 

зависимост от типа на инсталираната система.  
- свържете камерата с електрическата мрежа и направете 

тест на студено ( да се извърши от търговеца).  

- напълнете системата чрез кран (препоръчва се да 
не се надвиши налягане от 1,5 бара)  
Като пълните, обезвъздушете помпата и предпазния вентил.  

 
Внимание: 
По време на първото пускане, изпуснете 
въздуха/водата като използвате ръчните вентили (V), 
които се намират на котела (вижте фиг).  
Тази операция също трябва да бъде повторена по време 

на първите дни на ползване и когато се пълни система-  
та, дори частично. Наличието на въздух в трбите 
може да попречи на работата на уреда.  
Може да има малко мирис на боя първите няколко пъти 

когато се камерата се пали, но това ще изчезне бързо. 
 
Преди да запалите трябва да проверите: 
 Дали монтирането е правилно 
 Електрическата мрежа 
 Дали вратата се затваря както трябва, херметически 
 Горивната камера е чиста 
 Екрана е в режим на изчакване (време или 

температурата настроени) 
 
Бележка: когато се произвежда топла вода за домакинство-

то, мощността към радиаторите временно намалява). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ:  
продухването на котела през съответните вентили (V), вода-

та която се източва може да попадне на електронното табло 

или други електрически компоненти, което ще създаде риск за 

хората и доведе до повреда на камерата. Винаги насоч-вайте 

изпускането на настроимите вентили напред и се уверете, че 

водата не тече на електрическите компоненти. 

 
Бележка по отношение на горивото: – Максимално съдържание на влага: 8%  
IDROPELLBOX е проектирана и програмирана да     - Калорична стойност: поне 4300 kcal/kg.  
гори дървени пелети с 6 мм диаметър. Пелетите са    Ако се използват пелети с различни характеристики,  
вид гориво под формата на малки цилиндри, които са   камината трябва да се прекалибрира – подобна проце-  
направени от пресовани дървени стърготини, пресова-    дура на тази, която се изпълнява от ПРОДАВАЧА когато  
ни под голямо налягане без слепващи или други чужди   камината се запалва за пръв път.  
материали. Те се продават в торби от 15 кг. Изполването на неподходящи пелети може: да намали  
За да функционира камерата правилно, НЕ БИВА да    ефективността; да доведе до повреда; да спре рабо-  
горите нищо друго в нея. Изполвайки други материали   тата на камината поради запушване; зацапване на  
(вкл. дърво) ще направи гаранцията невалидна. Такава  прозорчето, неизгоряло гориво, и т.н.  
употреба се открива с лабораторни анализи.       Трябва да се извърши прост визуален анализ на пеле-  
Edilkamin е проектирала, изпробвала и програмирала   тите:  
своите камини така че да гарантира най-добра работа   Добро качество: гладки, еднаква дължина, не са праш-  
когато се изполват пелети със следните характеристи-     ни  
ки: Лошо качество: хоризонтални и вертикални пукнатини,  
- Диаметър: 6 милиметра много прашни, различни дължини и с примеси от други  
– Максимална дължина: 40 мм материали. 

 

Contact us: www.kamini-italia.com, +359877 700 506



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

 
МНЕМОНИЧНА СХЕМА 

 
Задръжте за няколко секунди за да включите или изключите камерата и за да излезете от менюто по 

време на програмиране 
 

Отваря менюто по време на програмиране 

 
Увеличава различни настройки 

 
намалява различни настройки 

 
(зареждане на пелети/бутон за резерва) натиснат веднъж той казва на паметта на камерата, че чувал 

пелети от 15кг е зареден, което дава възможност на резервата да се наблюдава 
 
 

(бутон за настройка на котел)  
Контролира вторичната система, тази на котела. Дясната страна на екрана показва температурата на 

всеки вън-шен резервоар (ако сензора на котела е свързан). Натиснете бутона “котел” и вижте 

настроената стойност. Ако сензорът не е свързан, тиренца ще се появят вместо температура (---ºС). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зареждане на винтовия питател  
Ако бункерът за пелети се изпразни напълно, тогава и 

винтовият питател също ще е изпразнен. Преди да  
запалим отново камерата, той трябва да се напълни 

като се направи следното: задръжте бутони + и - 

натиснати едновременно за няколко секунди (на 

дистанционното или на панела). Като се освободят 

бутоните, ‘ПЪЛНЕНЕ’ ще се появи на екрана.  
Нормално е да има остатъци от пелетите в бункера, 

това е горивто, което винтовия питател не може да 

загребе. Веднъж месечно, изчистете с прахосмукачка 

бункера за да се избегне натрупването на прах. 
 
Автоматично запалване  
С камерата в режим на изчакване, натиснете бутон 0/1 

за 2 секунди (на панела или дистанционното). Това ще 

започне процеса на запалване, ‘Старт’ ще се появи на 

екрана и ще започне отброяване в секунди (1020). 

Няма предварително зададено време за започване на 

проце-са по запалване: неговата продължителност ще 

бъде автоматично съкратена ако контролното табло 

засече, че определени тестове имат положителен 

резултат. Пламъ-кът се появява след около 5 минути. 
 
Ръчно запалване (в случай на проблем при запалване)  
При температура по-ниска от 3◦C – твърде ниска за елек-

трическото съпротивление да стане горещо до червено  
– или ако съпротивлението не работи временно, може 

да използвате подпалка за да запалите камината. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вкарайте разгоряла се подпалка в горивната 

камера, затворете вратата и натиснете 0/1 на 

панела или дистан-ционното. 
 
Работни режими  
Работа от панела /дистанционното.  
Когато камерата работи или е в режим на готовност, 

от панела. Натиснете + и - за да увеличите или 

намалите желаната температура на водата.  
Възможно е да се визуализира (ако сензора е свързан 

към котела) темепратурата на всеки котел / външно 

съхранение, като се натисне бутон ‘котел’, настроената 

стойност се показва, като се натисне + и - докато се 

гледа стойността на котела, настройките ще се 

променят. Ако сензорът на котела не е свързан, ще се 

появят тиренца вместо температура (---/-ºС). 
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

 
Спиране  
Докато камерата работи натиснете клавиш 0/1 за 2 секунди и 

процедурата по спиране започва и 'ИЗКЛ' се появява на 

екрана (за 10 мин). Етапът на спиране се състои от:  
• Захранрането на пелети спира   
• Циркулацията на вода   
• Моторът за извеждане на пушек работи на пълни обороти   
• Вентилация на въздуха   
Никога не изключвайте от мрежата камината по време на 
про-цеса на спиране.  
ВАЖНО: моля запомнете, че циркулационната помпа продължа-ва 

да работи докато не падне температурата на водата до 40ºС. 
 
Настройване на часовник  
Натиснете бутон МЕНЮ за 2 секунди и използвайте 
бутони + и – за да следвате инструкциите, които излизат 
на екрана за да влезете в менюто на часовника.  
Това ви позволява да настроите времето на 

електронното кон-тролно табло.  
След това натиснете МЕНЮ и следната информация ще се 

появи в ред – това може да бъде настроено: ден, месец, 
година, час, минути, ден от седмицата.  
Когато Запази? (save) се появи на екрана може да проверите 

дали настройките са въведени правилно преди потвърждение. 

Натиснете МЕНЮ за да запазите информацията (Запазете ОК/ 

save OK, се появява на екрана след това). 
 
Таймер за палене и спиране на камерата по различно 

време през седмицата  
Натиснете бутон МЕНЮ на дистанционното или на панела за 2 

секунди за да влезете във функцията настройка на време и 

натиснете бутон + за да влезете във функцията седмичен тай-мер 

– ‘Програма ВКЛ/ИЗКЛ’ ще се появи на екрана. Таймерът ви 

позволява да настроите редица запалвания и гасенета на ден (до 

максимум три), за всеки ден от седмицата. Като потвърдите чрез 

бутона МЕНЮ, една от следните опции ще се появят:  
- ‘No Prog’ (няма настроена програма)   
- ‘Program/daily (единична програма е настроена за всеки ден)   
- ‘Program/weekly’ (програма е настроена за всеки ден от 

седми-цата)  
Преминете от единия към другия като използвате бутоните + 

и -. Използвайте бутона МЕНЮ за да потвърдите опцията 

‘дневна програма’ (daily program) и влезте в избраните 

програми (запал-ване/спиране) за да я настроите за ден. 

Използвайте опцията ‘Дневна програма’ за да настроите 

подобна програма/и за всеки ден от седмицата.   
Следното ще бъде показано на екрана ако бутон + се натисне:   
- Няма програми.   
- Първа дневна програма (едно запалване и едно спиране 
на ден), Втора дневна програма (същата както преди), 
Трета днев-на програма (същата както преди).   
Използвайте бутона МЕНЮ за да ги покажете в обратен 
ред. Ако първата програма е избрана, показва се времето 

на запал-ване.   
Екранът показва: 1. Час на запалване 10.30; използвайте 

бутони +/- за да промените часа и натиснете МЕНЮ за да 
потвърдите. Екранът показва: 1. Минути на запалване 
10.30; използвай-те бутони +/- за да промените часа и 

натиснете МЕНЮ за да потвърдите.   
По същият начин, настройте времето на спиране. 
Програмата е потвърдена като се натисне бутона МЕНЮ 

когато се появи на екрана ‘Запази ОК’.   
Когато се потвърждава Седмичната програма, денят до 

който програмата се прилага трябва да бъде избран:  
1 Пон; 2 Вт; 3 Ср; 4 Четв; 5 Пет; 6 Съб; 7 Нед   
Щом сте избрaли деня като минете през тях с бутоните + о -, 

потвърдете като натиснете МЕНЮ и преминете към настройките 

на програмите по същия начин както за Дневна програма, като 

избирате дали да активирате програма за всеки ден на седми-  

 
цата или като изберете брой и време на намесите. Ако напра-вите 

грешка докато настройвате програмите, може да излезете без да 

запазвате като натиснете бутон 0/1 и ‘Запазен’ ще излезе на 

екрана. Ако бункерът няма вече пелети, камерата ще блоки-ра и 

"Спрян пламък" ще се появи на екрана. 
 
Предупреждение за резерва на пелети  
Камерата е оборудвана с електронна система за 
засичане на пелети.  
Системата за засичане е интегрирана в електронното 
контролно табло, позволявайки на камерата да наблюдава 

колко килогра-ма пелети остават.  
Тази проверка е внедрена на всеки етап докато 
камината е в работен режим.  
За правилна работа на системата е важно да се спазва 
след-ната процедура по време на първото палене (това 
трябва да се направи от ТЪРГОВЕЦА). Преди да 

започне ползването на системата за засичане, трябва да 
напълните и изконсумирате пълен чувал с пелети.  
Това позволява бързо разработване на системата за 
пълнене. След това, напълнете 15 кг пелети.  
След това натиснете бутона ‘резерва’ веднъж, по този 

начин записвате данните в паметта, че 15 кг са заредени.  
От там нататък на екрана ще се изписват останалите пелети 

като намаляват на килограми (15...14...13...). Всеки път като се 

зареждат пелети трябва да вкарате количеството. Напр.когато 

зареждате 15 кг, просто натиснете бутона ‘пълнене на пелети’ 

за да го вкарате в паметта.  
За други количества или в случай на грешка, може да 
уточните количеството като използвате менюто за 
резерва на пелетите както следва:  
Натиснете бутона МЕНЮ за 2 секунди за да видите 
НАСТРОЙ-КИТЕ.  
Натиснете + или – последователно за да видите Т. Макс 

изход. Потвърдете като натиснете МЕНЮ и оставащото 

количество пелети ще се изпише + това което е заредено 

(по подразбиране е 15 и може да бъде променено като се 

използват бутони +/-). Ако в бункерът няма вече пелети, 

камината ще блокира и ще се появи ‘Спри/Пламък’. 
 
Варианти за пълнене на пелети (само предложени 
от търговеца)  
Натиснете и задръжте бутон "М" на дистанционното за няколко 

секунди. Минете през инструкциите на екрана като използвате + и 

- до описанието 'ADJ-PELLET'. Като потвърдите тази функция с 

бутона МЕНЮ, може да настроите подаването на пелети като 

намалите настроената стойност, намалявате подаването на 

пелети, увеличаване на настроената стойност увеличава пода-

ването на пелети. Тази функция може да е полезна в случай на 

промяна на вида пелети, като не използвате вече тези, за които е 

натроена камерата, това налага промяна на настройките за 

подаване на пелети. 
 
Ако тази промяна не е достатъчна, свържете се с 

оторизи-ран ТЪРГОВЕЦ, за да направи нови настройки. 
 
Бележка за променливост на пламък  
Пламъкът може да варира в зависимост от вида пелети, 

които се използват, както и нормалната променливост на 

пламъка от твърдо гориво и редовното почистване на 

горив-ната камера извършено автоматично от камината.  
(NB: Това не замества нуждата да се почиства камината 

с прахосмукачка когато е студена, преди запалване.) 
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
ДИСТАНЦИОННО код 633310 Ключ към бутоните на екрана:  

То контролира всички функции. Важно е да се насочи  : бутон за запалване/спиране  

директно към камерата. За повече информация, свърже- +/- : увеличаване/намаляване различните настройки 
те се с центъра ни за обслужване на клиенти. А : бутон за да прехвърлите към програмата ‘ЛЕСЕН ТАЙМЕР’ 
 М : бутон за наблюдаване/настройка на температурата (Set 70ºC). 

  показва предаване на информация между дистанционното и 
  контролния панел  

  блокирана клавиатура; избягвайте пускането на дистанционното 
  без причина (натиснете А и М едновременно за няколко секунди 
  да блокирате/отблокирате клавиатурата). 

  слаби батерии; заменете ги и ги поставете в подходящи контей- 
  нери  

  показва че запалването/спирането става чрез програмата ЛЕ- 
  СЕН ТАЙМЕР  

  показва температурата на стаята, която е засечена от дистан- 
  ционното (показва стойностите на настроените параметри по 
  време на техническа настройка)  

  на иконата: камерата е запалена / фаза на работа 

  показва, че камерата работи на автоматичен режим 

  индикатор настройка на дистанци онно на пелетната 
  камера с водна риза  
 
 
 
 

ИЗПОЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ‘ЛЕСЕН ТАЙМЕР’   
Новото дистанционно позволява да се управлява нова тай-мер 

програма, която е много интуитивна и лесна за ползване:  
- Ако камерата е включена: забавено спиране може 

да се настрои от дистанционното – от един до 
дванадесет часа. Остатъчното време за насроченото 
спиране е показано на екрана на панела.   
- Ако камерата е изключена: забавено запалване 

може да се настрои от дистанционното – от един до 

дванадесет часа. Останалото време за насроченото 
запалване е показано на екрана на панела.   
- Настройки: продължете както следва за да 

настроите таймера:   
а) Натиснете бутон А и иконата ще светне на екрана, така 

потвърждавайки, че сте влезли в програмата ‘Лесен таймер’. б) 

Настройте часовете като натиснете бутоните +/-, например: 
 
 
 
 
 
в) Насочете дистанционното към приемника на панела г) 

Потвърдете настройките като натиснете бутона А за някол-  
ко секунди, иконата  ще се скрие и оставащото време 
ще се появи на панела след, което настройките на 
Лесен таймер ще се намесят. 

 
 
 

 
д) повторете точки а), б), в), г) за да отмените 

настройките и настройте часа на “00Н”. 
 

БЛОКИРАНА КЛАВИАТУРА   
Бутоните на дистанционното може да се блокират за да 
пре-дотвратят включването му по невнимание.  
Натиснете бутоните А и М едновременно и символът с 

ключ ще светне, потвърждавайки, че бутоните са 

блокирани. Нати-снете бутони А и М едновременно още 

веднъж за да отблоки-рате клавиатурата. 
 
ИНДИКАТОР ЗА СЛАБИ БАТЕРИИ  
Когато иконата за батерии светне, тя показва че батериите 

в дистанционното са почти изчерпани. Заменете ги с три 

нови батерии от същия модел (размер ААА 1.5V).  
- Не използвайте нови батерии заедно с използвани   
- Не смесвайте марки и различни видове тъй като всеки 
вид и марка имат различен капацитет  

- Не смесвайте обикновени батерии със зарядни батерии   
- Не се опитвайте да презаредите алкални и цинк-

карбонови батерии тъй като това може да доведе до 

тяхното счупване и/ или изпускане на течност.  
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ПОДДРЪЖКА 
 
 
Преди да се извърши поддръжка, изключете уреда от ел.мрежата. 

 
Запомнете, че трябва да почиствате с прахосукачка горивната камера преди всяко запалване. 

Ако камерата не се запали веднага, не палете отново докато не сте изпразнили горивната 

камера. Внимание: пелетите изпразнени от горивната камера не трябва да се слагат в бункера.  
Нужна е редовна поддръжка за да работи камерата правилно.  
На камерата ще се появи съобщението ‘дим ºС/висока’ или ‘Поддръжка’ когато има нужда от още почистване. Това ще е 

предшествано от ‘почисти смени’ на екрана. Ако не се извършва редовна поддръжка, поне на сезонна база, може да 

доведе до лоша работа. Всякакви проблеми, които произлизат от липса на поддръжка, ще анулират веднага гаранцията. 

 
БЕЛЕЖКА: Търговецът при въвеждане в експлоатация настройва консумацията на пелети, след което съобщението 

‘Обслужване’ ще се появи на екрана. Камерата продължава да работи но клиентът се подканва да направи внимателна 

поддръжка, както е описано по-горе от Търговеца по време на въвеждането в експлоатация до колкото е възможно. За 

да се махнете съобщението от екрана, натиснете бутона за котела за 5 сек след като се завърши поддръжката. 
 

 
ДНЕВНА ПОДДРЪЖКА  
Операциите трябва да се извършват когато камината е изгасена, студена и изклюена от мрежата.  
 Почистването трябва да става с прахосмукачка (вижте екстри по избор, стр. 41), цялата процедура отнема няколко 

минути всеки ден. 
 Отворете вратата и махнете горивната камера (1-фиг.А) и изпразнете остатъците в тавата за пепел. 


 Използвайте шпатула за да я изстържете и да почистите всякакви запушени дупки от всички страни. 


 Извадете и почистете тавата за пепел (2 - фиг.B) в огнеустойчив съд (пепелта може да съдържа горещи частици и/или жар). 


 Извадете горивната камера или използвайте шпатула за да я изстържете и изчистите всички запушени дупки от всички страни. 


 Изсмучете държача на горивната камера, почистете краищата където горивната камера се поставя намясто. 


 Почистете стъклото, ако е необходимо (когато е студено). 
 
 
Никога не изсмуквайте гореща пепел, защото това ще повреди прахосмукачката и може да предизвика пожар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СЕДМИЧНА ПОДДРЪЖКА (снимка на следващата страница)  
 Почистете огнището след като сте махнали тавата за пепел (2 - фиг. С) и използвайте тавата от димното отделение (3 - фиг. C). 


 Почистете с прахосмукачка димното отделение (4 - фиг. С) 


 Почистете димоотвода като използвате четките който се движат по държачите нагоре-надолу (6 - фиг. D). 


 Почистете горивната камера и димоотходите внимателно (5 - фиг. С) 
 За да почистите димоотвода, направете следното:  
отворете външната врата и долния панел; махнете трита винта и отворете ревизията на димоотвода и (7 - фиг. Е) и 

почистете с прахосмокачка остатъците. Количеството остатъци което се образува зависи от вида гориво и типа система. 
 
Бележка:  
 уверете се, че сте затворили ревизията след приключване на тази операция 


 ако не почистите димоотвода ще доведе до спиране на камерата. 
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ПОДДРЪЖКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЕЗОННА ПОДДРЪЖКА (извършена от ТЪРГОВЕЦА)  
Преди да се направи поддръжка, изключете камерата от електрическата мрежа.  
 Почистете камерата и отвътре и отвън. 


 Внимателно почистете тръбите за обмен на топлина. 


 Внимателно почистете и премахнете мръсотията от горивната камера и свързаното отделение. 


 Почистете елетромоторите, проверете за механично разхлабване или такова на клемите. 


 Почистете димоотхода (подновете уплътненията на димоотходите). 


 Проверете разширителния съд. 


 Проверете и почистете циркулационната помпа. 


 Проверете сензорите. 


 Проверете и ако е необходимо заменете батериите на панела. 


 Почистете, проверете и изстържете всякакви остатъци от отделението на горивния резистор и ако е необходимо го заменете. 


 Почистете/проверете Панела. 


 Прегледайте електрическите жици, връзки и кабел. 


 Почистете бункера за пелети и проверете за разхлабване на винтовия пирател – сглобяването на двигателя. 


 Проверет и ако е необходимо заменете уплътнението на вратата. 


 Тест за функционалност: заредете винтовия питател, запалете, оставете да работи 10 минути и спрете 
 
 
ВАЖНО:  
1) Ако не се извършва поддръжка, гаранцията няма да е валидна.   
2) Ако камерата се използва много често, препоръчва се да се почиства димния канал на всеки 3 месеца.  
 
 

ВНИМАНИЕ!!!  
След провеждането на нормална процедура по почистване, НЕПРАВИЛНО сглобяване на горна (А) и долна (Б) 

горивни ка-мери може да компреметира работата на камината. Затова, преди да се запали камерата, уверете се, че 

горивните камери са събрани правилно, както е показано на фиг. G. 
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 

 
В случай на проблеми, камерата с водна риза спира автоматично и провежда процес по гасене и екрана показва 

текст свър-зан с причината за гасене (вижте различните аларми по-долу). 
 
Никога не изключвайте от мрежата по време на гасене поради неизправност. 
 
За да запалите камерата отново след гасене, оставете процедурата по гасене да приключи (10 минути отчетени 

със звуков сигнал) след това натиснете бутон 0/1. 
 
Не включвайте камерата отново преди да проверите причината за неизправността и да ПОЧИСТИТЕ / ИЗПРАЗНИТЕ пеща. 
 
ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ ЗА НЕИЗПРАВНОСТ, ИНДИКАЦИИ И РЕШЕНИЯ: 
 
1) Сигнал:    H2O PTC_FAULT  

Проблем:   Спира поради повреда или липса на връзка на сензора за температура.  
Действие:   - проверете връзката на сензора с контролното табло  

- проверете функционалността като извършите студени тестове  

 

2) Сигнал: Verific./Extract.: (това се появява ако сензора за скорост на аспиратора е 

неизправен) Проблем: Спира заради проблем със скоростта на извличане на дим.  

Действие:   - проверете функцията на аспоратора (връзката на сензора) и таблото (ТЪРГОВЕЦ)   
- проверете димоотхода за замърсяване   
- проверете ел.системата и заземяването   
- проверете електронната платка (ТЪРГОВЕЦ)  

 

3) Сигнал: STOP/FLAME: (това се активира ако термоелемента засече температура на дима по-ниска от настроената, 

което той отчита като липса на пламъци).  

Проблем:   Спиране поради спад на температурата на дима.  
Може да няма пламъци поради някои от тези причини:  
- липса на пелети   
- твърде много пелети са задушили пламъка, проверете качеството на пелетите (ТЪРГОВЕЦ)   
- термостатът за максимална температура се е намесил (рядко, той се намесва само в случай на висока 

темпера-тура на дима) (ТЪРГОВЕЦ).  
 
4) Сигнал: Block_FI/No Start: (появява се когато няма пламък в рамките на максимум 15 минути или ако температурата 

за запалване не е достигната)  

Проблем: Спира поради неправилна температура на дима по време на запалване. 
 

 Разграничете който и да е от следните случаи: 
 

Действие: 
НЕ се появява пламък 

 

Проверете: - позиция на горивната камера и чистотата 
 

  - приток на въздух за горене в горивната камера 
 

  - температура в стаята (ако е по-ниска от 3º, използвайте подпалка) или влажност 
 

  - опитайте да запалите с подпалка (вижте стр. 34) 
 

Действие: 
Появяват се пламъци, но AF се появява на дисплея след Ar. 

 

Проверете: (само за Търговец) 
 

- дали термоелемента работи (ТЪРГОВЕЦ)   
- настройките на температурата при запалване е в параметрите (ТЪРГОВЕЦ)  

 
5) Сигнал:    Black Out: (не е дефект на камерата с водна риза)   

Проблем:   Спира поради липса на електричество.  
Действие:   - проверете ел.връзката и спад на напрежението 

 
6) Сигнал: Fault//RC: (случва се когато термоелемента или е неизправен или не е свързан) 

Проблем: Спира поради неизправност или липса на връзка на термоелемента. 
Действие: Проверете: - проверете връзката на термоелемента с таблото 

- проверете работата със студен тест (ТЪРГОВЕЦ)  

 

7) Сигнал:    smoke ºC/high: (изключва се поради надвишаване на максималната температура на дима)   
Проблем:   Изключване поради превишаване на максималната температура на дим.   

Проверете (само от Търговеца):   
- типа на пелети, и отклонения в аспирацията на дим   
- блокиране на димоотхода   
- неправилен монтаж   
- бездействие на мотор-редуктора  

Contact us: www.kamini-italia.com, +359877 700 506



 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 
 
 
8) Сигнал:    H2O TEMPALARM  

Проблем:   Спира поради температура на водата по-висока от 90ºС.  
Твърде висока температура може да се достигне поради следното:  
- твърде малка система: помолете ТЪРГОВЕЦА за да активира ЕСО функцията   
- блокаж: почистете топлообменните тръби, горивната камера и димоотхода.  

 
9) Сигнал:    Verific./air flow: (включва се ако сензора за поток засича недостатъчно горене)   

Проблем:   Спира поради липса на налягане.   
- потокът може да е недостатъчен ако има отворена врата или не е добре затворена (напр.не дефектно уплътнение)   
- това може да се случи ако има проблем с притока на въздух или изхода на дим или ако горивната 

камера е запуше-на или сензора за поток е мръсен (почистете със сух въздух)  

- също проверете дали лимитите на сензора за поток са в норма   
- алармата за липса на налягане също може да се включи по време на запалване, ако комина не 

отговаря на изис-кванията или ако комина е запушен.  

 
10) Сигнал:   Проверка на батерии (Battery check)   

Проблем:  камерата с водна риза не спира, но грешка се появява на дисплея.   
Действие:  батерията на контролния панел трябва да се смени (ТЪРГОВЕЦ).  

 

11) Проблем:  дистанционното не работи.   
Действие:  - по-близо до приемника на камерата с водна риза   

- проверете батерията и ако е необходимо я заменете.  

 

12) Проблем:  панела не работи.   
Действие:  - проверете връзката на кабела   

- проверете бушона (на захранващия кабел)   
- проверете връзката на плоския кабел на панела.  

 

13) Проблем:  водата не е достатъчно топла.   
Действие:  - почистете топлообменника.  

 
БЕЛЕЖКА Всички сигнали / предупреждения показани остават на дисплея докато не се намесите с 

дистанционното управление, като 
натиснете бутона 0/1.  
Не използвайте камерата с водна риза преди да сте елиминирали проблема. 

Важно е да кажете на Тъговеца точно какво е изписано на панела. 

 
 

Пълен списък 
 
 

Да е включен в цялостното прочитане на техническите характеристики 
 
Място и монтаж  
• Извършен от квалифициран ТЪРГОВЕЦ, които е издал гаранцията и наръчника за поддръжка   
• Вентилация на стаята   
• Само димоотвода на камерата с водна риза минава през комина   
• Димоотхода има: максимум 2 дъги, максимум 2 метра хоризонтално   
• Дефлектор, който е достатъчно високо за да се избегнат местата с нисходяща тяга   
• Тръбите за изпускане са направени от подходящ материал (неръждаема стомана е препоръчителна).   
• Когато се използват запалими материали (напр.дърво), трябва да се вземат всички предпазни мерки за да се 

предотврати риск от пожар.  

 
Употреба  
• Ползват се сухи пелети с добро качество   
• Дефлекторът и отделението за пепел се почисват и са добре разположени   
• Врата е затворена както трябва   
• Горивната камера е вкарана както трябва в съответното отделение  

 
ЗАПОМНЕТЕ ДА ЧИСТИТЕ С ПРАХОСМУКАЧКА ГОРИВНАТА КАМЕРА ПРЕДИ ВСЯКО ЗАПАЛВАНЕ 

Ако няма запалване, НЕ палете отново докато не сте изпразнили горивната камера. 
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Често Задавани Въпроси 
 
 
Отговорите, показани тук, обобщават информацията, намираща се в този документ. 
 
1) Какво трябва да подготвя за да инсталирам камерата с водна риза?   
Димоотход най-малко 80 mm в диаметър. 

Вход на въздух отвън (вижте стр.9).   
¾” G изход и вход.   
¾” G излаз към изпускане за вентил против 

свръхналягане. Куплунг за ¾”G линия за пълнене.  

Свързване към електрическата система на термо-магнитен прекъсвач, съответстващо на стандартите, с 230 V + / - 10%, 

50 Hz (пре-ценете разделението на първична и вторична верига).  

Вижте страница 22 за размерите. Прочетете информацията за безопасна инсталация на страница 25.  

 

2) Може ли камерата да работи без вода?   
НЕ. Използването без вода ще повреди камерата. 
 
3) Може ли да се свържа входа и изхода на камерата директно към радиатор?  
НЕ, като всички други водни нагреватели, те трябва да бъдат свързани към колектор, от който водата се разпределя към радиатори. 
 
4) Осигурява ли камерата битова гореща вода?  
Може да се произвежда топла вода за домакински нужди като се оцени мощността на камерата с водна риза и водната станция. 
 
5) Може ли димоотхода да премине директно през стената?  
НЕ, димоотход който отговаря на стандартите (UNI 10683/05) трябва да е на билото на покрива. Във всеки случай, трябва 

да има вертикален секция от най-малко 1,5 м за правилната работа. В противен случай, малко количество дим може да 

се връща в стаята, в случай на прекъсване на електрозахранването или вятър. 
6) Трябва ли да има приток на въздух в стаята?  
Да, за да се възстанови количеството на въздуха в помещението използван за горене. Аспираторът тегли въздух от 

помещението и го доставя до горивната камера. 
 
7) Какво трябва да настроя на дисплея на камината?  
Изисканата температура на водата: печката модулира мощността на базата на тази настройка, за да я поддържа или 

достигне. За малки системи, камината може да бъде програмирана да се включва и изключва според достигнатата 

температурата на водата (свържете се с търговеца за първоначално запалване). 
 
8) Колко често трябва да почиствам горивната камера?  
Преди запалване на камерата, всеки път, докато е студена преди да я запалите. СЛЕД ПОЧИСТВАНЕ НА 

ТОПЛООБМЕННИТЕ ТРЪБИ С ЧЕТКИ и използването на машите за почистване на димоотхода (вижте стр. 37). 
 
9) Може ли да горя други неща освен пелети?  
НЕ. Камерата с водна риза е проектирана да гори дървени пелети от 6 мм. Други материали могат да я повредят. 
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