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ПОДДРЪЖКА	НА	УРЕДА	
	
Ако	имате	проблеми	със	запалването	на	камината,	НЕ	палете	камината	отново	
преди	да	сте	почистили	горивната	камера.	
Пелетните	камини	изискват	периодична	поддръжка,	 за	 да	 се	 осигури	 тяхното	
правилно	функциониране.	
Ако	има	нужда	от	допълнително	почистване,	на	командното	табло	ще	се	появи	
съобщението	 “smoke	 °C/high”	 (темп.	 на	 дима	 °C/висока)	 или	 “Mainten.”	
(поддръжка).	
	
АКО	НЕ	БЪДЕ	ИЗВЪРШЕНА	поне	СЕЗОННА	ПОДДРЪЖКА	НА	УРЕДА,	това	може	да	
доведе	 до	 проблеми	при	функционирането	на	 камината,	 които	няма	 да	 бъдат	
покрити	от	гаранцията.		
При	неспазване	на	условията	за	поддръжка	гаранцията	става	невалидна.	
Преди	 да	 извършите	 всякакви	 дейности,	 свързани	 с	 поддръжката	 на	 уреда,	
моля	изключете	камината	от	електрическата	мрежа.	
	
Седмично	почистване	(виж	илюстрациите	на	следващата	страница).	
Камината	 следва	 да	 се	 почиства	 с	 помощта	 на	 прахосмукачка	 (за	 допълнителни	
методи	виж	стр.	53)	
Почистването	да	се	извършва,	само	когато	камината	е	студена.	
Никога	 не	 почиствайте	 гореща	 пепел	 с	 прахосмукачка,	 тъй	 като	 това	 ще	 я	
повреди.	

 Почиствайте	 вратата	 на	 камината	 с	 прахосмукачка	 и,	 ако	 е	 необходимо,	
избършете	стъклото	(камината	трябва	да	е	студена).	

 Отворете	 малката	 вратичка,	 извадете	 и	 почистете	 чекмеджето	 за	 пепелта	
(Фиг.	A‐1).		С	прахосмукачка	почистете	скарата.	

 Махнете	предния	панел	на	камината	(Фиг.	B	‐	2)	
 Почистете	 пещта	или	я	 изтъркайте	 със	шпатулата,	 почистете	 всички	отвори	

отстрани	на	пещта,	след	като	премахнете	предния	панел	(Фиг.	C	‐	3).	
 Почистете	запалката.	
 Извадете	 ревизионните	 тапи,	 разположени	 от	 двете	 страни	 на	 камерата,	 и	

почистете	пещта	(Фиг.	D	‐	4).	
 Преместете	почистващите	прътове	(*):	

- Модели	Квебек/Торонто	–	махнете	керамичния	капак	и	раздвижете	лоста	(Фиг.	E)	
- Модел	Отава	–	махнете	металния	капак	и	раздвижете	лоста	(Фиг.	E)	
- Модели	Монреал/Маями	–	отворете	вратата	и	натиснете	лоста	(Фиг.	G)	

 Ако	 камината	 не	 е	 използвана	 в	 продължение	 на	 един	 месец,	 изпразнете	
бункера	 и	 го	 почистете.	 Това	 действие	 се	 препоръчва	 да	 се	 извършва	 всеки	
месец,	за	всеки	случай.	
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Забележка:	 При	 включване	 на	 камината,	 Дистрибуторът	 настройва	 камината	
според	 това	 колко	 килограма	 пелети	 ще	 бъдат	 зареждани,	 след	 което	 на	
дисплея	се	появява	съобщението	“SERVICE	UTE“.	Пелетната	камина	продължава	
работа,	но	клиентът	трябва	сам	да	извърши	поддръжката	на	уреда,	описана	по‐
горе	 и	 обяснена	 от	 Дистрибутора	 	 по	 време	 на	 въвеждане	 на	 уреда	 в	
експлоатация.	За	да	скриете	съобщението	от	дисплея,	задръжте	бутон	„бойлер“	
за	поне	пет	секунди,	след	като	сте	извършили	всички	действия	по	поддръжката.	

	
Сезонно	почистване	(извършва	се	от	Дистрибутора)	
При	включване	на	камината,	Дистрибуторът	настройва	камината	според	това	колко	
килограма	 пелети	 ще	 бъдат	 зареждани,	 след	 което	 на	 дисплея	 се	 появява	
съобщението		“Mainten.”	(поддръжка).	
Пелетната	 камина	 продължава	 работа,	 но	 клиентът	 трябва	 да	 се	 свърже	 с	
Дистрибутора,	 който	 да	 извърши	 сезонната	 поддръжка	 на	 уреда.	 Препоръчва	 се	
клиентът	 да	 извършва	 сезонна	 поддръжка	 на	 камината	 без	 значение	 какви	
съобщения	се	появят	на	дисплея.	
	
Преди	 да	 извършите	 каквото	 и	 да	 било	 действие	 по	 поддръжката,	 изключете	
захранването	на	камината	от	електрическата	мрежа.	
При	 въвеждане	 на	 камината	 в	 експлоатация	 Дистрибуторът	 е	 длъжен	 да	
предостави	 упътване	 за	 поддръжка,	 съдържащо	 стъпките	 за	 сезонно	
почистване,	посочени	по‐долу.	

 Почистете	камината	отвътре	и	отвън.	
 Внимателно	почистете	тръбите	на	топлообменника.	
 Внимателно	почистете	горивната	камера	и	свързаното	отделение.	
 Почистете	моторчетата,	за	да	няма	механично	триене	и	шумове.	
 Почистете	димоотвода	 (подменете	уплътнението	на	тръбите)	и	отделението	

на	вентилатора	за	дим.	
 Проверете	разширителния	съд.	
 Проверете	и	почистете	циркулационната	помпа.	
 Проверете	датчиците.	
 Проверете	батерията	на	командното	табло	и	при	нужда	я	сменете.	
 Почистете,	 огледайте	добре	и	остържете	всички	остатъци	от	отделението	за	

запалване	и	ако	се	наложи	го	заменете	с	ново.	
 Почистете/проверете	командното	табло.	
 Направете	оглед	на	електрическите	кабели	и	връзки.	
 Почистете	бункера	и	проверете	дали	захранващият	винт	и	мотор‐редуктора	са	

захванати	здраво.	
 Проверете	уплътнението	на	вратата	и	при	нужда	го	подменете.	
 Тест	 за	 функционалност:	 заредете	 захранващия	 винт,	 запалете	 камината,	

оставете	я	да	гори	за	10	минути	и	я	изгасете.	
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Ако	поддръжката	не	е	извършена,	гаранцията	става	невалидна.	
Ако	камината	се	използва	често,	препоръчва	се	димоотводът	да	се	почиства	на	
всеки	3	месеца.	
При	извършване	на	поддръжка	на	димоотвода,	моля	вижте	стандарт	UNI	10847/2000	
Отделни	коминни	инсталации	за	топлинни	уреди,	работещи	с	течно	и	твърдо	гориво.	
Поддръжка	и	контрол.	
Комини	и	димоотводи,	към	които	са	свързани	уреди,	работещи	с	твърдо	гориво,	
трябва	 да	 се	 почистват	 веднъж	 годишно	 (проверете	 дали	 във	 Вашата	 страна	
има	специални	изисквания	за	това).	
Ако	коминът	не	се	почиства	редовно,	вероятността	от	пожар	нараства.	
При	 случай	 на	 пожар,	 възникнал	 в	 комина,	 направете	 следното:	 не	 гасете	
пожара	с	вода;	изпразнете	бункера;	 свържете	се	 с	Дистрибутора	за	включване	
на	камината	след	инцидента.	
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