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DIANA
 

Упътване за експлоатация 

EN 13240 



Камината DIANA осигурява оптимално и икономично 

отопление с висока енергийна ефективност и минимален 

разход на дървесина. Камината е лесна за 

транспортиране благодарение на компактните и 

размери. 

 Горната плоча и огнището са изработени от чугун, 

горивната камера разполага с шамотни тухли 

комбинирани с чугунена решетка.   Камината DIANA се 

предлага както с керамичка облицовка, така и с метална 

облицовка. 

КАМИНАТА СЕ ПРЕДЛАГА В СЛЕДНИТЕ ЦВЕТОВЕ: 

- ПРИ ВАРИАНТ С МЕТАЛНА ОБЛИЦОВКА: 

- ПРИ ВАРИАНТ С КЕРАМИЧНА ОБЛИЦОВКА: 
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ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ 

A B C D E F 

195mm 435mm 785mm 110mm 390mm Ø 120 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Габаритни размери (Ш x Д x В) (mm) 200 x 250 x 360 

Номинална отоплителна мощност (kW) 10 

Ефективност % 89 

Диаметър на димоотвода (mm) Ø 120 

Вид гориво дърва, дървесни брикети 

Температура на димните газове °C 108 

Прахово съдържание в димните газове mg/m3 D=68 

CO (13%O2) % 0.0808 

Тегло нето (kg) 54 

Тегло бруто (kg) 55 
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МОНТАЖ НА ПЕЧКАТА ЗА ДЪРВА 

Разопаковане и монтаж 

TIM SISTEM пакетира вашата печка с внимание, така че да бъде транспортирана безопасно. 

Въпреки това е възможно да се получат повреди в следствие на транспортирането. 

Когато получите вашата печка я разопаковайте внимателно и проверете всички части за 

повреди. Уверете се, че няма липсващи или повредени части. Ако установите, че има липсващи 

или повредени части, веднага се свържете с вашия търговец. 

След като изберете подходящо място, уверете се, че печката ще е на безопасно разстояние от 

горими материали и повърхности. Тези повърхности включват стени, тавани, мебели, камини и 

комини. Трябва да осигурите безопасно разстояние между печката и тези леснозапалими 

повърхности преди нейното монтиране и свързване с комина. Когато избирате мястото за 

монтаж, трябва да имате предвид и повърхността, върху която ще се монтира печката. В 

зависимост от пода, печката може да бъде монтирана свободно върху него или да се наложи 

използването на подов протектор.  Подовият протектор представлява негорима повърхност, 

която се поставя върху пода под печката. Протекторът трябва да се простира на минимум 50см 

от лицевата част на камината и на минимум 10см от останалите страни на печката. 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Прочетете и разберете това упътване за експлоатация преди да монтирате и използвате 

печката за дърва MAGIC. Уверете се, че монтирате вашата печка: 

 В съответствие с изискванията на производителя.

 В съответствие с всички приложими правила.

 С правилно оразмерен комин.

Когато използвате вашата печка: 

 Предупредете всички деца и хора, които не са запознати с печките на дърва, за

опасностите от изгаряне при докосване на горещата повърхност на печката. За

допълнителна сигурност сe сдобийте с предпазна ограждаща решетка за камини.

 Дръжте домашните любимци на безопасно разстояние от печката.

 Използвайте само дърва или брикети от дървесина. Високата ефективност и ниските

стойности на вредните емисии се постигат, когато се изгаря добре изсушен дървесен

материал, а не зелен и прясно отсечен.

 Внимавайте, когато зареждате с гориво гореща печка.

 По време на работата вратата на камината трябва да е затворена. При отваряне на
вратата за зареждане се затварят отворите за първичния въздух и се внимава за
събаряне на горивото и изпадането му извън камината.

 Поставяйте пепелника правилно.

 Почиствайте повърхността на камината.

 Никога не модифицирайте конструкцията на печката.

 Никога не изгаряйте , боядисан или лакиран дървесен материал, шперплат,
разтворители, цветна или гланцирана хартия, боклуци, изкуствени материали,
картони и въглища.

 НИКОГА НЕ ИЗГАРЯЙТЕ ВЪГЛИЩА В ТАЗИ ПЕЧКА!
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СВЪРЗВАНЕ КЪМ КОМИН 

След като се запознаете с вашата печка и нейните части, и преди да я свържете към комина, 
трябва да проверите неговото състояние. 

 Всички кюнци и свръзки трябва да сочат нагоре.

 Хоризонталните участъци не трябва да са по-дълги от 0,5м и винаги трябва да сочат
нагоре, като трябва да се спазва минимум 10° наклон към комина.

 Диаметърът на кюнците не трябва да се намалява.

 Всички свръзки трябва да са добре уплътнени. Кюнците трябва да са чисти.

 Комините трябва да са предпазени от студа (изолирани) особено в случаите, когато се
използва метален комин и при външни зидани комини.

 Хоризонтални коминни тела, които нямат изолация, не трябва да надвишават 1,25м.

Комините трябва да отговарят на следните изисквания: 

 Коминът трябва да се намира на разстояние от минимум 0,5м от билото на покрива.

 Коминът трябва да е по-висок от съседните къщи, заобикалящите дървета или други
прегради.

 Вътрешните комини са за предпочитане, ако се използва външен е необходимо да бъде
изолиран.

 Комините трябва да са чисти. Не трябва да има замърсявания, птичи гнезда или други
прегради.

 Кюнците не трябва да се поставят на голяма дълбочина в комина, защото се намалява
тягата.

 Всички ненужни отвори или ревизионни отвори по комина трябва да бъдат затворени.
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РАЗПАЛВАНЕ НА ПЕЧКАТА 

След като сте разбрали начина на работа на вашата печка, Вие сте готови да запалите огъня. 

При първите няколко разпалвания, печката ще отделя дим и изпарения.  Това е нормално 
„газоотделяне” от боите и маслата използвани при производството на печката. Ако сметнете за 
необходимо, може да отворите прозорците за да проветрите помещението. Димът и 
миризмите ще изчезнат след около 10-20 мин. работа на печката. 

Запалване на огън 

1. Отворете вратата на печката и поставете намачкан вестник или друг вид подпалка в
центъра на огнището.

2. Отворете напълно регулатора за първичния въздух.
3. Запалете вестника.
4. Затворете вратата и оставете огъня та се разгори.
5. След като се разпали вестника/подпалката, отворете вратата и добавете дървата.
6. След като огънят се е разгорял добре, използвайте регулатора за първичния въздух, за

да постигнете желания процес на горене.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

Гаранцията влиза в сила от датата на продажбата, която купувачът може да докаже с подписан 
и подпечатан гаранционен протокол или документ за покупка. Гаранционният протокол 
съдържа информация, като адреса на купувача, дата на покупката, подпис и печат на 
търговеца. Подробният гаранционен протокол трябва да бъде изготвен и проверен от търговец 
на TIM SISTEM. 

Гаранцията се признава, ако бъдат спазени следните изисквания: 

 Продуктът е използван и монтиран според изискванията посочени в инструкцията

 Продуктът не е повреден или модифициран

 Наличен е гаранционен протокол изготвен от търговец на TIM SISTEM.

Име на продукта Сериен номер Дата на продажба Печат и подпис на 
търговеца 
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