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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Панел за настройка
Натиснете, за да включите и изключите (задръжте бутона за 2 секун) и за да
излезете от менюто по време на програмиране
За достъп до менюто по време на програмиране
За увеличаване на съответните стойности
За намаляване на съответните стойности
(зареждане с пелети/бутон, показващ оставащото количество пелети)
Натиснете веднъж, за да „информирате“ паметта на камината, че бункерът е
зареден с 15 кг пелети, като така устройството започва да следи оставащото
количество пелети.
(Бутон за настройка на бойлера)
Този бутон, заедно с бутоните +/‐, контролира вторичния кръг, т.е. този на
бойлера.
Дясната страна на дисплея показва температурата на всички външни
резервоари/бойлери (ако сензорът за бойлер е включен) . Натиснете бутон
„бойлер“, за да видите стойностите. Ако сензорът за бойлер не е включен, на
екрана ще се появят черти вместо стойности на температурата (‐‐‐ °C).
Зареждане с пелети/оставащо количество

Бойлер

Ляв дисплей Приемник на дистанционното управление Десен дисплей
Въвеждане в експлоатация
Камината задължително се въвежда в експлоатация от Дистрибутор.
При въвеждане в експлоатация на камината се консултирайте с Дистрибутора във
Вашия регион, за да може камината да бъде калибрирана в зависимост от вида на
пелетите и условията за монтаж.
Дистрибуторът е длъжен:
- Да потвърди, че хидравличната система е монтирана правилно и че е оборудвана
с разширителен съд, който е достатъчно голям, за да гарантира сигурност при
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ползване. Наличието на разширителен съд в камината НЕ гарантира
необходимата защита от топлинно разширение в системата.
- Да свърже захранването с камината и да извърши студен тест (да се извършва
само от Дистрибутора).
- Да напълни системата посредством крана (препоръчва се налягането да не
надвишава 1 bar).
При пълнене на системата, обезвъздушете помпата и предпазния клапан.
Внимание:
При въвеждане в експлоатация на
камината
използвайте
ръчните
клапани (V1 ‐ V2 – V3), разположение
под чугунения капак, за да
обезвъздушите
системата.
Това
действие трябва да се повтори през
първите
няколко
дни
на
експлоатация, както и всеки път,
когато системата се презарежда,
дори частично. Наличието на въздух
в тръбната система на камината
може да възпрепятства нейното
правилно функциониране. Клапани
V1 и V2 са снабдени с гумени
тръбички,
за
да
се
улесни
действието.
Първи включвания на камината
При първите няколко включвания на камината може да се усеща мирис на боя, който
ще изчезне бързо.
Преди да включите камината, уверете се, че:
 *камината е монтирана правилно/ *камината е свързана правилно към
електрическата мрежа/ *вратата на камината се затваря плътно;
 *горивната камера е чиста/ *дисплеят е в режим на готовност (времето и
температурата са настроени).
Пълнене на захранващия винт
Ако бункерът е напълно празен, това означава и че Архимедовият винт е също
празен. Преди да рестартирате камината, трябва да изпълните следните стъпки:
натиснете бутоните +/‐ едновременно (от радио управлението/дистанционното
управление или командния панел) за няколко секунди, след което освободете
бутоните и на екрана ще се появи “Reload” (Презареди).
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Възможно е да има пелетни остатъци в бункера – това е количеството пелети, които
захранващият винт не може да повдигне. Веднъж месечно бункерът трябва да се
почиства, за да се избегне наслояването на пелетни остатъци и прах.
Автоматично запалване
Когато камината е режим на готовност, задръжте бутон 0/1 за 2 секунди (от
командния панел или радио управлението/дистанционното управление). Това ще
задейства процесът на възпламеняване, на дисплея ще се появи „Старт“ и ще започне
обратно броене в секунди (1020). Няма предварително настроено време за
извършване на процеса на възпламеняване: продължителността на процеса ще бъде
съкратена, ако командният панел установи, че определени тестове са извършени
успешно. Пламъкът ще се появи след около 5 минути.
Ръчно запалване (в случаи на грешки при включването)
Ако температурата е под 3 °C, твърде ниска за електрическото съпротивление да се
нажежи, или ако съпротивлението временно не работи, може да използвате
подпалки, за да включите камината.
Поставете горящи подпалки в горивната камера, затворете вратата и натиснете
бутон 0/1 от командния панел или радио управлението/ дистанционното
управление.
Режими на работа
Настройват се от командния панел или радио управлението/дистанционното
управление. Когато камината работи или е в режим на готовност, използвайте
командния панел:
- Натиснете бутон + или ‐, за да увеличите или намалите желаната температура на
водата.
-

Ако натиснете бутон
, Вие можете да смените предварително настроената
температура на бойлера или на втория кръг, като използвате бутони +/‐.
Температурата на бойлера или друг външен резервоар може да бъде показана на
дисплея (ако сондата на бойлера е свързана), чрез натискане на бутона „бойлер“;
настройките могат да бъдат променени, чрез натискане на бутони +/‐, докато на
екрана е показана текущата стойност на бойлера. Ако сондата на бойлера не е
свързана, на екрана ще се появят чертички вместо температурата (‐‐,‐°C).

Изключване на камината
Ако задържите бутон 0/1 за 2 секунди по време на работа, това ще задейства процеса
на изключване на камината, като на дисплея се появява „Off“ (за 10 минути).
Процесът на изключване на камината се характеризира с:
- Спиране на подаването на пелети;
- Циркулация на течащата вода.
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Никога не изключвайте захранването на камината по време на процеса на
изключване.
N.B. Моля, имайте предвид, че циркулационната помпа ще работи, докато
температурата на водата падне под 40 °C.
Настройка на часовника
Задръжте бутон MENU за 2 секунди и използвайте бутони +/‐, за да изпълните
инструкциите, които се появяват на дисплея, за достъп до меню “Clock“ (Часовник).
Така Вие ще можете да настроите часовника на електронното командно табло.
Натиснете бутон MENU и на екрана ще се появят следните данни (като тяхната
последователност може да бъде променена): ден, месец, година, час, минути, ден от
седмицата. Когато на екрана се появи “Save?” (Запази?), проверете дали сте въвели
правилно данните. Натиснете бутон MENU, за да запазите промените. (На екрана ще
се появи Save OK (промените бяха въведени успешно)).
Програматор за включване и изключване на камината в определен час през
седмицата
Задръжте бутон MENU от радио управлението или дистанционното управление за 2
секунди, за да включите функцията за настройка на времето и натиснете бутон +, за
да стигнете до менюто за програмиране на седмичния таймер, като на екрана ще се
появи Program ON/OFF.
Седмичният таймер Ви позволява да зададете редица включвания и изключвания на
камината през деня (до максимум три), за всеки ден от седмицата. След
потвърждаване чрез бутон MENU, на екрана ще се появи една от следните
възможности:
- No prog. (няма зададена програма)
- Program/daily (една и съща програма е зададена за всички дни от седмицата)
- Program/weekly (за всеки ден от седмицата е зададена отделна програма).
Изберете желаната програма, като използвате бутони +/‐.
Използвайте бутон MENU, за да потвърдите функция Daily Program и за да получите
достъп до менюто за избор на желаната програма (включване/изключване) за деня.
Използвайте бутон Program/daily, за да зададете една и съща програма/и за всички
дни от седмицата.
Ако натиснете бутон +, на екрана ще се появи следното:
- No prog.
- Prog. № 1 (едно включване и едно изключване на ден), Prog. № 2 (две включвания
и две изключвания), Prog. № 3 (три включвания и три изключвания).
Използвайте бутона, за да ги покажете в обратен ред. Ако изберете първата
програма, на дисплея се показва времето за включване.
На дисплея се показва: 1 Включване Час 10:30; използвайте бутони +/‐, за да
промените часа и натиснете MENU, за да потвърдите промените.
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На дисплея се показва: 1 Включване Минути 10:30; използвайте бутони +/‐, за да
промените минутите и натиснете MENU, за да потвърдите промените.
Използвайте същите команди, за да настроите времето за изключване.
Програмата се потвърждава чрез натискане на бутона MENU и на дисплея се появи
“Saved” (промените са запазени).
При избор на Program/week, Вие ще трябва да изберете деня за съответната
програма:
1 понеделник; 2 вторник; 3 сряда; 4 четвъртък; 5 петък; 6 събота; 7 неделя
Използвайте бутони +/‐, за да изберете ден от седмицата и потвърдете избора си,
чрез натискане на бутона MENU. Продължете с настройката на програмите по същия
начин, както при Program/daily, като изберете дали да зададете отделна програма за
всеки ден от седмицата и настроите времето за различните операции.
Ако допуснете грешка при настройката на програмите, можете да излезете от
менюто без да запаметявате промените, като натиснете бутон 0/1, след което на
екрана ще се появи “Saved”.
Ако бункерът остане без гориво, камината ще се изключи, като на екрана ще се появи
“Stop Flame“ (Спри пламъка).
Предупреждение за нивото на горивото
Пелетните камини са снабдени с електронна система за следене на нивото на
горивото.
Системата за следене на нивото на горивото е свързана с електронното командно
табло, като това позволява постоянен контрол на нивото на горивото в системата.
Проверката се извършва постоянно по време на работа на камината.
За да работи правилно камината, следната процедура трябва да бъде спазена при
въвеждането в експлоатация на камината (това задължително се извършва от
Дистрибутора). Преди да започнете да използвате системата за следене на нивото на
горивото, трябва да заредите и изгорите един пълен пакет с пелети.
Това ще позволи на системата да се задейства.
След това заредете 15 кг пелети.
Натиснете бутон “reserve” (ниво на горивото), за да може системата да запамети
количеството заредено гориво.
Отсега нататък на дисплея ще се показва оставащото ниво на гориво в килограми
(15…14…13). Всеки път, когато зареждате камината, трябва да въведете съответното
количество пелети. Например, когато заредите камината с 15 кг пелети, натиснете
бутон “pellet load“ (зареждане на пелети) и въведете количеството в паметта.
За зареждане на други количества или при грешка, въведете количеството, като
използвате меню pellet reserve (ниво на горивото) по следния начин:
Задръжте бутон MENU за 2 секунди, докато на екрана се появи SETTINGS
(настройки).
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Натиснете последователно бутони + или ‐ , докато на екрана се появи T. Max exit.
Запазете промените, като натиснете бутон MENU. Оставащото количество пелети ще
бъде показано на екрана, плюс количеството пелети, които сте заредили
(количеството гориво по подразбиране е 15 кг, като стойностите могат да бъдат
променени чрез бутони +/‐).
Ако бункерът остане без гориво, камината ще се изключи, като на екрана ще се появи
“Stop Flame“ (Спри пламъка).
Радио управление код 633290 (ОТАВА/АТЛАНТА)
Радио управлението управлява всички функции.
За повече информация, моля свържете се с нашия център за обслужване на клиенти.
Легенда на бутоните и дисплея:
включване и изключване (за превключване от режим на готовност на
дистанционното управление към радио управлението)
+/‐
за увеличаване/намаляване на съответните стойности
A
За избор на функция
M
За достъп до менютата за управление и програмиране
Ако иконата мига: радио
управлението търси обхват
- Ако иконата не мига: радио
управлението се е свързало към
мрежата
Изтощена батерия
(три алкални батерии с размер
AAA)
Клавиатурата е заключена
(задръжте
бутони
A
и
M
едновременно за няколко секунди,
за да заключите или отключите
клавиатурата)
Включен режим на програмиране
-

Цифров дисплей, състоящ се от 16
цифри, подредени в два реда от по
8 цифри
- Ако иконата мига: камината се
включва
- Ако иконата не мига: камината
е в режим на действие
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Автоматична функция
(дисплеят показва температурата)
На дисплея се изписва и друга полезна информация, която не е посочена чрез
иконите, обяснени по‐горе.
Режим на готовност:
Показва фабричната настройка на температура на водата (Set 70°C), температурата
на водата за отопление (Tm 65°C), оставащото количество гориво (15 kg) в бункера и
времето (15:33)
- Автоматично управление:
Показва фабричната настройка на температура на водата (Set 70°C), температурата
на водата за отопление (Tm 65°C), оставащото количество гориво в бункера и
времето за самостоятелна работа (50 KG 10H) и времето (15:33)
Натиснете бутон А на радио управлението, за да превключите от класическия режим
“Power_Module” (Захранващ модул) към режим “Comfort _Climate” (Климатичен
комфорт).
Възможни са следните ситуации:
- Ако температурата в помещението е по‐ниска от зададената, пелетната камина
ще измени подаваната мощност, за да достигне зададените стойности.
- Ако желаната температура в помещението е достигната, пелетната камина ще
премине в режим на мощност P1.
- Стойностите на желаната температура се задават от радио управлението, което
трябва да се използва в указания обхват (пряк достъп в рамките на 15 м).
- Ако не бъде осъществена връзка между радио управлението и пелетната камина,
камината ще продължи да работи в режим P1.
Съществува и алтернативна система за наблюдение на температурата. Възможно
е към серийния порт на камината да се включи външен термометър, измерващ
температурата в помещението (такъв вече се предлага на пазара):
Пелетната камина автоматично ще разпознае връзката на термостата със
серийния порт, в резултат на което са възможни следните ситуации:
- Ако температурата в помещението е по‐ниска от зададената на външния
термостат, пелетната камина ще измени подаваната мощност, за да достигне
зададените стойности.
- Ако желаната температура в помещението е достигната, пелетната камина ще
премине в режим на мощност P1.
- Звездичката на дисплея показва, че според външния термостат температурата в
помещението трябва да се покачи.
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Настройка на часовника
Задръжте бутон М за 2 секунди, за да влезете в меню “CLOCK” (ЧАСОВНИК). Менюто
позволява настройка на часовника на вътрешното електронно командно табло.
При натискане на бутон М се появяват следните данни, като тяхната
последователност може да бъде променяна:
ден, месец, година, час, минути, ден от седмицата.
На дисплея ще се появи “SAVE?“ (запази промените?), за да потвърдите въведената
чрез бутон М информация. Преди да потвърдите промените, имате възможност да
проверите дали въведените данни са верни (при потвърждение на екрана се изписва
“SAVE” (промените са запазени).
Седмичен таймер
Задръжте бутон М за 2 секунди. Така ще включите менюто за настройка на
часовника, а чрез натискане на бутон +, ще зададете стойностите за седмичния
таймер, като на дисплея ще се появи “PROGRAM ON/OFF”(ПРОГРАМАТА Е
ВКЛЮЧЕНА/ИЗКЛЮЧЕНА). Тази функция позволява задаването на време за
включване и изключване на камината през деня (максимум 3), за всеки ден от
седмицата.
След потвърждение на настройката чрез натискане на бутон М, на екрана ще се
появи една от следните възможности:
NO PROG. (няма зададена програма)
DAILY PROGRAM (една и съща програма е зададена за всички дни от седмицата)
WEEKLY PROGRAM (за всеки ден от седмицата е зададена отделна програма).
Използвайте бутони +/‐, за да превключвате програмите.
Използвайте бутон М, за да потвърдите избора на DAILY PROGRAM (дневна
програма), и изберете броя на програмите (включване/изключване), които трябва да
се извършат през деня.
Използвайте DAILY PROGRAM (дневна програма), за да настроите еднаква
програма/и за всички дни от седмицата.
Натиснете бутон + и на екрана ще се появи следното:
- Prog. № (№ на програмата)
- 1st prog. (едно включване и едно изключване на ден), 2nd prog. (две включвания и
две изключвания), 3rd prog. (три включвания и три изключвания).
Използвайте бутон ‐, за да покажете програмите в обратен ред.
Ако изберете първата програма, времето за включване се показва на дисплея.
Дисплеят показва: 1 “ON“ (Включване) в 10. Използвайте бутони +/‐, за да промените
часа. Потвърдете чрез натискане на бутон М.
Дисплеят показва: 1 “ON“ (Включване) в 30. Използвайте бутони +/‐, за да промените
минутите. Потвърдете чрез натискане на бутон М.
Използвайте същите бутони, за да зададете времето за изключване, както и за
всички останали включвания и изключвания на камината.
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Потвърдете избора си чрез натискане на бутон М. На екрана ще се появи “SAVE?”
(запази промените?).
При избор на WEEKLY PROGRAM (седмична програма), Вие ще трябва да изберете
деня за съответната програма:
1 понеделник; 2 вторник; 3 сряда;4 четвъртък; 5 петък; 6 събота; 7 неделя
След избор на ден, използвайте бутони +/‐ и потвърдете избора си чрез бутон М.
Програмирайте режимите за останалите дни по същия начин, както в меню DAILY
PROGRAM (дневна програма), като изберете дали да включите отделна програма за
всеки ден от седмицата. Ако да, изберете броя на включвания и изключвания и
съответното време за това. Ако допуснете грешка по време на настройване на
програмите, излезте от менюто без да запаметявате промените. При натискане на
бутон
, на екрана ще се появи “NO SAVE” (ПРОМЕНИТЕ НЕ БЯХА ЗАПАЗЕНИ).
Промяна на количеството пелети (ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО СЛЕД КОНСУЛТАЦИЯ С
ДИСТРИБУТОРА)
Задръжте бутон М за 2 секунди. Използвайте бутони +/‐, за да достигнете меню “ADJ‐
PELLET” (ПРОМЕНИ ПЕЛЕТИ). При потвърждаване на функцията чрез натискане на
бутон М, може да промените количеството на пелетите. При намаляване на
зададената стойност, Вие намалявате и количеството на пелети, зареждани в
камината; при увеличаване на зададената стойност, Вие увеличавате и количеството
на пелети, зареждани в камината. Тази функция се използва при промяна на вида на
използваните пелети, когато вече не се използва видът пелети, за който е
калибрирана камината и съответно се налага промяна в настройките за зареждане
на камината.
Ако извършената промяна не Ви удовлетворява, моля свържете се с оторизиран
Дистрибутор на Edilkamin, който да зададе правилните настройки.
Забележки относно промяна на пламъка: Състоянието на пламъка зависи от
вида на използваните пелети, от нормалните отклонения на пламъка при използване
на твърдо гориво и от периодичното почистване на стоманените части, което
камината извършва автоматично. (Забележка: Това НЕ заменя необходимостта от
почистване на уреда преди включване).
Индикатор за батерията
Когато индикаторът за батерията светне, това означава, че батериите на радио
управлението са почти изтощени. Подменете ги с три батерии от един и същ модел
(размер AAA 1.5 V).
- Не използвайте нови и използвани батерии едновременно.
- Не използвайте батерии от различни марки и различни видове едновременно,
тъй като различните марки и видове имат различна мощност.
- Не използвайте обикновени със зарядни батерии едновременно.
- Не презареждайте алкални и въглерод‐цинкови батерии, тъй като това може да
повреди тяхната цялост и/или да предизвика теч.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ
В съответствие с чл. 13 от Решение №. 151, издадено на 25.07.2005, „Въвеждане в
сила на директиви 2002/95/EC, 2002/96/EC и 2003/108/EC, отнасящи се до
намаляване на употребата на опасни вещества в електрически уреди и електронни
устройства, както и до изхвърлянето на такива отпадъци“.
Задрасканият контейнер, показан на уреда или опаковката, означава, че уредът
трябва да се изхвърли на определените за това места. Когато уредът е вече негоден
за употреба, потребителят трябва да предаде уреда в подходящ пункт за съхранение
на електрически и електронни отпадъци или да го върне на Дистрибутора, когато
потребителят закупува еквивалентен на стария уред.
ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ
код
633310
(КВЕБЕК/ТОРОНТО/МОНРЕАЛ/ДЕТРОЙТ/БОСТЪН/МАЯМИ)
Това дистанционно управление управлява всички функции. Нужно е да го насочите
директно към камината.
За повече информация, моля свържете се с нашия център за обслужване на клиенти.
Легенда на бутоните и дисплея:
Включване и изключване (задръжте за около 1 секунда); този бутон също
може да се използва за изход от менюто за програмиране
+
Бутон за увеличаване на мощността/работната температура (когато
бутонът се използва в дадено меню, той увеличава зададената стойност)
‐
Бутон за
намаляване на мощността/работната температура (когато
бутонът се използва в дадено меню, той намалява зададената стойност)
A
Бутон за избор на програма “EASY TIMER” (ЛЕСЕН ТАЙМЕР)
M
Бутон за преглед/настройка на зададената температура (Set 70°C) и
килограмите на използваните пелети (Pellt KG UTE 200)
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Показва пренос на данни между
дистанционното управление и
командното табло
Изтощена батерия; подменете
батериите,
като
изхвърлите
старите батерии в указаните за
това места.
Клавиатурата
е
заключена;
избягвайте
да
включвате
дистанционното управление без
причина (задръжте бутони A и M
едновременно за няколко секунди,
за да заключите или отключите
клавиатурата).
Показва,
че
камината
е
включена/изключена
чрез
програма “EASY TIMER” (ЛЕСЕН
ТАЙМЕР)
Показва
температурата
в
помещението,
измерена
чрез
дистанционното
управление
(показва предварително зададени
параметри
по
време
на
техническата настройка)
Иконата показва, че камината се
включва или че вече е в режим на
експлоатация
Иконата показва, че температурата
на водата за отопление може да се
настрои ръчно
Индикатор
за
настройка
на
дистанционно
управление
на
пелетни камини или на камини с
водна риза

Използване на програма “EASY TIMER” (ЛЕСЕН ТАЙМЕР)
Новият вид дистанционно управление Ви позволява да управлявате програмата за
таймера по много лесен начин:
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-

Ако камината е включена: от дистанционното управление може да бъде
зададена опция за отложено изключване на камината от един до дванадесет часа.
Оставащото време до изключване на камината се показва на командното табло.
Ако камината е изключена: от дистанционното управление може да бъде
зададена опция за отложен старт на камината от един до дванадесет часа.
Оставащото време до включване на камината се показва на дисплея.
Настройка: следвайте указанията, за да настроите таймера:
а) Натиснете бутон А и икона
ще се покаже на дисплея, потвърждаваща, че
сте избрали програма “EASY TIMER” (ЛЕСЕН ТАЙМЕР).
б) Настройте часовника чрез натискане на бутони +/‐, например:

в) Насочете дистанционното управление към командното табло
г) Потвърдете избора си, като задържите бутон А за няколко секунди; икона
ще се изключи и оставащото време ще се появи на командното табло, след което
програма “EASY TIMER” (ЛЕСЕН ТАЙМЕР) ще се задейства.
д) Повторете стъпки а), б), в), г), за да откажете настройката и задайте стойности
на часовника “00H”.
Заключена клавиатура
Клавиатурата на дистанционното управление може да се заключи, за да се
предотврати случайно включване.
Натиснете бутони А и М едновременно и на дисплея ще се появи икона
, за да
потвърди, че клавиатурата е заключена. Натиснете бутони А и М едновременно
още веднъж, за да отключите клавиатурата.
Индикатор за батерията
Когато индикаторът за батерията светне, това означава, че батериите на
дистанционното управление са почти изтощени. Подменете ги с три батерии от един
и същ модел (размер AAA 1.5 V).
- Не използвайте нови и използвани батерии едновременно.
- Не използвайте батерии от различни марки и различни видове едновременно,
тъй като различните марки и видове имат различна мощност.
- Не използвайте обикновени със зарядни батерии едновременно.
- Не презареждайте алкални и въглерод‐цинкови батерии, тъй като това може да
повреди тяхната цялост и/или да предизвика теч.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ
В съответствие с чл. 13 от Решение №. 151, издадено на 25.07.2005, „Въвеждане в
сила на директиви 2002/95/EC, 2002/96/EC и 2003/108/EC, отнасящи се до
намаляване на употребата на опасни вещества в електрически уреди и
електронни устройства, както и до изхвърлянето на такива отпадъци“.
Задрасканият контейнер, показан на уреда или опаковката, означава, че уредът
трябва да се изхвърли на определените за това места. Когато уредът е вече
негоден за употреба, потребителят трябва да предаде уреда в подходящ пункт за
съхранение на електрически и електронни отпадъци или да го върне на
Дистрибутора, когато потребителят закупува еквивалентен на стария уред.

