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СЕРТИФИКАТИ
Уважаеми господине/госпожо,
Поздравяваме Ви и Ви благодарим за направения избор.
Моля прочетете внимателно информацията по‐долу преди за
използвате продукта, за да получите най‐добри резултати в условия на
пълна безопасност.
За допълнителна информация или помощ, моля да се обърнете към
Дистрибутора, от когото сте закупили продукта, или да посетите
интернет страницата на Техническа поддръжка на нашия интернет
адрес www.edilkamin.com.
Забележка:
 След като разопаковате продукта, моля проверете за повреди или
липсващи части (облицовки, дистанционно управление с дисплей,
специалната дръжка с топлоизолационно покритие, гаранционна
карта,
ръкавица,
техническа
характеристика,
шпатула,
изсушител, шестостенен ключ).
 Въвеждане в експлоатация/тестване на продукта
Въвеждането в експлоатация и тестването на продукта трябва
да бъде извършено от оторизиран представител на Центровете за
техническа поддръжка на ЕДИЛКАМИН. В противен случай
гаранцията няма да бъде валидна. Въвеждането в експлоатация
според стандарт UNI 10683 Rev. 2005 (част „3.2“) означава
извършването на редица тестове на инсталирания уред, за да се
установи дали камината работи правилно и в съответствие с
наложените стандарти.
За да се свържете с най‐близкия до вас Център за техническа поддръжка,
моля потърсете информация от Вашия регионален доставчик, обадете
се на безплатния ни телефон за обслужване на клиенти или посетете
нашия интернет адрес www.edilkamin.com.
 Гаранцията става невалидна при погрешна инсталация,
неправилна поддръжка или неправилна употреба на продукта.
 Серийният номер на направената поръчка, нужен за регистрация
на продукта, се намира:
o От горната страна на кашона
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o В гаранционната карта, която можете да намерите в
горивната камера;
o На идентификационната табела на гърба на уреда.
Това упътване за употреба трябва да бъде запазено заедно с касовата
бележка за идентификация на продукта. Данните, включени в него,
трябва да бъдат докладвани в случай, че е нужна повече информация или
че се налага сервизно обслужване на продукта.
 Всички изображения служат за улесняване на инсталационния
процес; действителните продукти може да се различават от тези
на изображенията.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПЕЛЕТНАТА КАМИНА НИКОГА НЕ БИВА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧВАНА, АКО В
СИСТЕМАТА НЯМА ВОДА ИЛИ АКО НАЛЯГАНЕТО Е ПО‐МАЛКО ОТ 1 BAR.
ПЕТЕТНАТА КАМИНА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОВРЕДЕНА, АКО БЪДЕ
ВКЛЮЧЕНА БЕЗ ДА ИМА ВОДА В СИСТЕМАТА.
Пелетните камини са проектирани да затоплят вода чрез автоматичното
изгаряне на пелети (дървесни пелети с диаметър 6 мм) в огнището.
 Единствените рискове, които биха могли да произтекат от
употребата на пелетните камини, са свързани с неспазване на
изискванията за правилна инсталация, пряк контакт с включени
електрически части (във вътрешността на уреда), пряк контакт с
огъня или нагорещени части или в случаи, когато в камината се
поставят предмети с друго предназначение.
 В случай на повреда, камината се изключва автоматично
посредством системата за сигурност.
 Системата за сигурност се активира автоматично.
 За да функционира правилно, пелетната камина трябва да бъде
инсталирана според изискванията, описани по‐долу.
 Вратата на камината не бива да се отваря, когато уредът е
включен. Горенето е напълно автоматичен процес и не изисква
намесата на потребителя.
 При никакви обстоятелства не слагайте предмети с друго
предназначение в огнището или бункера.
 Не използвайте запалими вещества при почистване на димоотвода.
 Използвайте прахосмукачка, за да почистите огнището и бункера,
само когато камината е СТУДЕНА.
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 Стъклото на вратата се почиства само в СТУДЕНО състояние с
подходящ за целта продукт (например GlassKamin) и мек парцал.
Не почиствайте стъклото, докато е горещо.
 По време на работа димоотводът и вратата на камината стават
много горещи.
 Не поставяйте нищо, което не е издръжливо на висока
температура, в близост до камината.
 НИКОГА не използвайте течно гориво, за да запалите камината или
да разпалите жаравата.
 Не спирайте достъпа на въздух в стаята, където е инсталирана
камината, и не възпрепятствайте отворите на самата камина.
 Не мокрете камината и не пипайте електрическите части на
камината с мокри ръце.
 Не използвайте редуктори на димоотвода.
 Пелетната камина трябва да бъде инсталирана в помещение, което
е пожаробезопасно и оборудвано с всичко, което се изисква, за да
работи камината правилно и безопасно (връзка към
електрическата мрежа, достатъчен приток на въздух и
отдушници).
 Температурата на помещението, където се намира пелетната
камина, трябва да бъде над 0°C.
 Използвайте подходящи добавки, предпазващи водата в системата
от замръзване.
 Температурата на водата при връщане не трябва да бъде под 45°C.
Ако имате проблеми със запалването на камината, НЕ се
опитвайте да я запалите отново преди да сте почистили
горивната камера.
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СЕРТИФИКАТИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Долуподписаната фирма ЕДИЛКАМИН със седалище Виа Винченцо Монти
47 – 20123 Милано – Италия – ДДС № T00192220192
декларира на своя отговорност следното:
Пелетната камина с водна риза по‐долу е в съответствие с Директива
89/106/EEC (Строителни продукти).
ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА, марка ЕДИЛКАМИН, модели КВЕБЕК –
ТОРОНТО – МОНРЕАЛ – ДЕТРОЙТ – БОСТЪН – МАЯМИ
ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ , марка ЕДИЛКАМИН, модели BASIC 18KW, OTTAWA24KW
– ATLANTA 33KW
Година на производство: Виж данните на табелката;
Сериен номер: Виж данните на табелката.
Съответствието с Директива 89/106/EEC се гарантира от
съответствието с европейски стандарти:
- UNI EN 14785:2006 (КВЕБЕК – ТОРОНТО – МОНРЕАЛ – ДЕТРОЙТ –
БОСТЪН – МАЯМИ)
UNI EN 303‐5 (ОТАВА – АТЛАНТА) BASIC 18KW, OTTAWA24KW – ATLANTA
33KW
Пелетна камина с водна риза, модели КВЕБЕК – ТОРОНТО – МОНРЕАЛ –
ДЕТРОЙТ – БОСТЪН – МАЯМИ и пелетен бойлер, модели ОТАВА – АТЛАНТА
са в съответствие с изискванията на европейските директиви:
2006/95/EEC – Директива за ниското напрежение
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2004/108/EEC – Директива за електромагнитна съвместимост
ЕДИЛКАМИН не носи отговорност за неизправност или повреди на уреда
в случай на неоторизирана замяна, монтаж или модификации от
всякакъв вид на оборудването, извършени от техници, които не са
служители на ЕДИЛКАМИН.

