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                                            производство на автоматизирани пелетни системи 

 
 

ТОПЛОВЪЗДУШНА ПЕЛЕТНА КАМИНА  
FIRESTAR WD6  

Година на производство: 2022 

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И МОНТАЖ 

Тип Гориво Пелети 

Енергиен клас А+ 

Mакс. мощност 6.06 kW 

Тегло 76  кг 

Размери Ш/Д/В 380/450/680 мм 

Обем на бункера ~ 7кг 

Макс. температура  30 °С 

Макс. температура димни газове 100,9°С 

Размер димоотвод ф80 мм 

Макс. разход на гориво 1.32 kg/h 

Препоръчителна тяга 8,8 - 12Pa 

Сезонна ефективност – 

номинален режим 
90,71% 

Ел. захранване /Мощност на 

ел.част  

220V/50Hz/120 

W 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктът е проектиран и произведен съобразно европейски стандарт БДС EN 

14785:2006 

 
 

Спазването на правилата на настоящата инструкция е в интерес на 
потребителя и 

едно от гаранционните условия ! 
 

 
 
 
 

1. РЪКОВОДСТВО ЗА СИГУРНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ ВНИМАНИЕ! 
1.1. Управлението на камината трябва да се извършва от потребители на възраст от 18 до 60 

години със средна техническа грамотност! 
1.2. Пелетната камина не трябва да се експлоатира от деца или лица с увреждания! 
1.3. Преди започването на каквато и да е операция, потребителят трябва да е прочел и разбрал 

напълно съдържанието на тази инструкция за експлоатация! 
1.4. Забранено е да инсталирате камината в спалня, влажни и мокри помещения, като баня или 

перално помещение! Забранено е да се спи при камината!  
1.5. Забранен е допирът до пелетната камина с мокри ръце или крака! 
1.6. Пожарогасителят трябва да бъде в помещението където е инсталирана камината, в случай 

на възникване на пожар! 
1.7. Монтажът трябва да бъде извършен от квалифициран специалист! 
1.8. Грешки или неправилни настройки биха могли да причинят рискови условия на работа 

и/или  неправилна (лоша) такава! 
1.9. Не поставяйте лесно запалими предмети в близост до камината! Опастност от пожар! 
1.10. Голяма част от повърхностите на камината се нагорещяват. При контакт с нагорещените 

повърхности (врата, дръжка, стъкло, димоотводна тръба  др.) задължително използвайте 
ръкавици със защита от висока температура или инструменти! 

1.11. При никакви обстоятелства камината не трябва да се запалва с отворена врата или 
стчупено стъкло! 

1.12. Всяка намеса или подмяна, която е направена от неоторизирани лица или използвайки 
неоригинални резервни части за камината, могат да са рискови за потребителя и 
освобождават фирмата- производител от всякаква отговорност! 

 
2. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ ВНИМАНИЕ! 

2.1. Ако се появи огън в димоотводната тръба, изключете камината от захранващия кабел и 
никога не отваряйте вратата. За предотвратяване на огън в коминната част редовно 
почиствайте коминните тела! Обадете се на компетентен оторизиран сервизен техник! 

2.2. Ако по време на работа горелката се препълва с пелети, горенето е слабо и се образува 
пушек, незабавно издърпайте захранващия кабел и се обадете се на компетентен 
оторизиран сервизен техник! 

 
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ВНИМАНИЕ! 

3.1. Редовно почиствайте димоотводните тръби, ревизионните отделения и димоотводните 
пътища на камината от сажди! Запушването на камината е изключително опасно и 
потребителят сам носи отговорност за последствията!  

3.2. Почистването на камината трябва да се извършва само в студено състояние!  
3.3. Редовно почиствайте камината от пепел!  
3.4. Преди запалване горелката трябва да бъде празна и добре почистена! При неуспешен опит 

за запалване, преди да направите нов опит, задължително трябва да отстраните 
събралите се в горелката неизгорели пелети!  

3.5. Не оставяйте камината без пелети!  
3.6. Винаги дръжте капака на бункера затворен!  
3.7. За да се гарантира безпроблемната работа на камината пелетите трябва да се съхраняват 

на сухо място! 
3.8. Инсталирайте камината спрямо всички изсиквания за противопожарна охрана! 
3.9. Камината е проектирана и изработена да работи само с чисти иглолистни или 

широколистни пелети клас А с размер ф6/8мм, дължина 20-30мм, пепелно съдържание 
<8% и калоричност >4.8 kW/кг.  Използването на пелети с характеристики различни от 
препоръчаните може да доведе до намаляване на мощността, нестабилна и непостоянна 
работа на камината! 

3.10. Потребителят е напълно отговорен за правилната експлоатация на продукта, което 
освобождава фирмата-производител от отговорност за всички негови действия или 

бездействия!                                                                                                                      
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4. РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ 
      4.1. Илюстрация  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3. При монтажа и експлоатацията трябва да се спазват всички национални, регионални и 
европейски изисквания за безопасна работа на уреда.  
4.4.  Преди монтажа трябва да се осигури товароносимостта на мястото, за което е предназначена 
камината.  
4.5. Монтирането на камината и съоръженията към него трябва да се извърши от оторизирани 
лица.  
4.6. Подът, където се поставя камината, трябва да бъде равен и хоризонтален, изработен от 
негорими материали с размер най-малко 350 мм пред камината и не по-малко от 200 мм от двете 
страни и отзад до стената. Минималното пространство пред камината трябва да бъде 800 мм. При 
наличие на горими материали и конструкции камината трябва да отстои от тях не по-малко от 
800мм.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7. Илюстрация на отстояния 
4.8. При монтиране на камината съединенията между отделните кюнци и розетката на комина трябва да 
бъдат плътни.  
4.9. При първоначалното запалване на камината се получава миризма в следствие нa обгаряне на боята. 
Камината е боядисана с топлоустойчива боя, която постига своята окончателна 
устойчивост след неколкократно палене и загряване. ЕТО ЗАЩО НЕ ПИПАЙТЕ ВЪНШНИТЕ ПОВЪРХНИНИ, 
за да не се повреди покритието. 
4.10. Правилното сглобяване и свързване на системата за изгорели газове е от изключителна важност за 
безаварийната експлоатация на пелетната камина. Грешки, допуснати по време на монтажа и инсталацията 
не се покриват от гаранцията на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
4.11. Илюстрация на свързване към комина: 
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4.12. За монтажа на коминните тела е задължително употребата на незапалими 
материали, които са устойчиви на продуктите на горене и възможния конденз. 
Монтажът трябва да се осъществи по-такъв начин, че да гарантира херметичността 
им и да предотвратява образуването на конденз. 
4.13. Минималният наклон, който трябва да бъде осигурен е 5 градуса нагоре.  
4.14. Смяна на посоките се осъществява посредством колена с ъгъл не по голям от 45˚. 
4.15. Препоръчителната тяга при работа на комина от 12 - 20 Ра. 
4.16. Коминните тела трябва да са херметични и да се изолират ако излизат извън 
помещението, в което е инсталирана камината. 
4.17. Коминните тела трябва да позволяват почистване от сажди.  
 
5. ПОЧИАСТВАНЕ ОТ ПЕПЕЛ И САЖДИ 

5.1. Редовно почиствайте камината и коминните тела от натрупаните сажди. 
5.2. Ръководство за почистване от сажди 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
- Почисте горивната пота и чекмеджето за пепел(Стъпка 1); 
- Повдигнете горния капак (Стъпка 2); 
- Отстранете капачетата с помощта на кръстата отверка, бръкнете и почистете няколко пъти с подходяща 
четка /шомпул  (Стъпка 3); 
- Отстранете декоративните капачета на отделението за сажди, които се намират от предната страна ниско 
долу с помоща на кръстата отвертка (Стъпка 4); 
- Бръкнете и добре почистете с прахосмукачка за пепел насъбралите се сажди; 
- Уверете се, че камината е почистена добре и сглобете в обратен ред елементите;  
- Лошите пелети бързо натрупват сажди; 
- При лоши пелети и нередовно почистване саждите могат да се запалят в камината и коминните тела!  
- При всяко почистване на камината почиствайте и коминните тела! 
- При запушена камина пелетите не изгарят добре и затлачват горелката, което може да бъде причина за 
пушек или огън в бункера! 

 
6. НЕПРЕДВИДЕНИ РИСКОВЕ  
6.1. Риск от разпространение на горивен процес извън камината – при отваряне на вратата на камерата на 
камината е възможно да изпаднат горещи/горящи частици (както нагорещена пепел, така и дребни частици 
горящи въглени), което би могло да доведе до възникване на пожар в отопляваното помещение. Ето защо 
е необходимо камината винаги да работи при плътно затворена врата. Тя може да се отваря само когато 
съоръжението е охладено до температурата на околната среда.  
6.2. Риск от изгаряне, причинено от високата температура на нагрятата врата, предната част или горния 
капак. Избягвайте допира до нагорещените части на камината. 
6.3. Риск от изгаряне в процес на почистване. Възможно е да има недоизгорели въгленчета в отделението 
за пепел и/или около горелката, както и вътре в нея. При почистване ползвайте предпазни ръкавици и 
инструменти. 
 
7. РЪКОВОДСТВО  ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
     7.1.  Основни функиции 
 
 След включване в контактната мрежа на дисплея                                                                                    
трябва да е изобразено следното:                                                                

                                                                                              
“T:9С” - Показва, че температурата в помещението е 9 градуса. 
“T:8С” - Показва, че температурата на димните газове е 8 градуса. 
“22С” - Показва, че желаната от Вас температура е 22 градуса. 
От бутоните „+” и „-” избирате желаната от Вас температура в помещението 
(Може да се променя по всяко време освен в процеса на запалване или изключване). 
„OFF” - Показва, че камината е изключен/а. 
                                                                                         
                                                                                                                                                                                           

Процедура Запалване “START FIRE”    

                                                                                                               

- Горелката трябва да е позиционирана правилно и добре  почистена. 
- Уверете се, че в бункера има пелети. 
- Температурата в помещението не трябва да бъде над 27 градуса. 
- Задръжте    бутона  -         На екрана трябва да се изобрази следното: 
- След около 7-8 минути камината трябва да е запален/а. 

Ако камината не се е запалил/а до 10 минути  изключете захранващия кабел и прочетете възможните 
причини! 
1. Празен бункер 

1.1 Трябва да се уверите, че в бункера има пелети. 
2. Запушен шнек* 

2.1 Може да се запуши от високо съдържание на пепел в пелетите. ВНИМАНИЕ!  Пелетите трябва да са 
твърди, а не ронливи. 
РЕШЕНИЕ - Извадете пелетите от бункера и почистете отвора на шнека* с прахосмукачка. Проверете 
от опция „Load” (описана по-долу в инструкцийте) дали камината пуска пелети. 
ПРЕПОРЪКА - Сменете пелетите. 

2.2    Може да се запуши от попаднал предмет в шнека*. 
РЕШЕНИЕ -  Извадете пелетите от бункера и почистете отвора на шнека*. 
Проверете от опция „Load” (описана по-долу в инструкцийте) дали камината пуска пелети. 
ПРЕПОРЪКА - Проверявайте пелетите при зареждане. 
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3. Празен шнек* 
3.1 Пелетите трябва да са стандартни с дължина до 2см. ВНИМАНИЕ!  В случай, че пелетите са смесени с 

по-дълги от стандартната дължина те ще застанат над шнека* образувайки „мрежа” (#) и камината няма 
да пуска пелети. 
РЕШЕНИЕ - Разбъркайте пелетите в бункера с метален прът докато не потънат. Ако не потънат 
извадете част от пелетите и разбъркайте отново. 
Проверете от опция „Load” (описана по-долу в инструкциите) дали камината пуска пелети. 
ПРЕПОРЪКА - Сменете пелетите. 

4. Повреден шнек* - свържете се с оторизиран техник 
5. Повредена запалка - свържете се с оторизиран техник 
6. Горелката не е позиционирана правилно 

6.1   Трябва да се уверите, че горелката е позиционирана правилно. 
*Шнек – Метална спирала, която подава пелети към горелката. Отвора на спиралата се намира на дъното на 
бункера за пелети. 

 
 
След процедурата на запалване „START FIRE” на екрана ще се                                        
изобрази следното →                                                                                                                                    

  

„ON” - Показва, че камината работи. 
„MAX” - Показва, че камината работи на максимална мощност. 
 
 
Температурата на възуха постепенно ще започне да се повишава. 
При доближаване на зададената от Вас температура, камината ще започне да редува режимите на работа от 
„MAX” на „3” „2”  „1” и „ЕСО”, като „ЕСО” е най-икономичният режим.  
 
              пример в режим „3”                                                                       пример в режим „ECO”        
 
 
 
 
 

                                                    

                                                             
 
 
                                         Ю 
 
                                                                                              
Процедура Изключване “STOP FIRE”                            
Задръжте бутона в най отдясно „СТАРТ” . 
На екрана ще се изобрази следното → 
                                                                                                                                                                         
   
 
 
След около 20 минути камината ще се изключи.                                                         
На екрана ще се изобрази следното →                                                                                    
Означава, че камината е изключен/а. 

 
 
 
7.2. ПОТРЕБИТЕЛСКО МЕНЮ 
 
Натиснете бутона “М” На екрана ще се изобрази                                                                                   
следното →                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
С всяко следващо натискане на бутона “М” се показва различна 
опция. Всяка опция се променя от бутоните „+” и „-”. 
След преминаване на всички 7 опции, отново се връща  
началния екран. 

 

С потребителското меню можете да правите следните бързи настройки 
 

1. Load           2. Off           3. On           4. Fan           5. Power     6.Auto     7.Fan Air 
Опция 1. “Load” - Използва се за принудително подаване на пелети в горелката и зареждане на пелети при 
празен букнер. 
Пример - Ако бункера е празен първо сложете пелети. След като сте на опция „Load” натиснете няколко пъти 
бутона „+” на интервали през 5-6 секунди, докато не започнат да падат пелети в горелката. камината е готов/а за 
запалване.  
 
Опция 2. “Off” - Отложено изключване. 
С бутона „+” и  „-” задавате на камината след колко часа да се самоизключи. 
 
Опция 3. “On” - Отложено включване. 
С бутона „+” и  „-” задавате на камината след колко часа да се включи. ВНИМАНИЕ! Преди да използвате опцията 
се уверете, че в бункера има пелети и горелката е добре почистена. 
 
Опция 4. “Fan” - Принудително засилване или намаляне на вентилатора на димните газове. 
С бутона „+” и „-” променяте оборотите на вентилатора. 
Пример - Увеличете оборотите на вентилатора с няколко единици, ако по време на работа горелката се препълва 
с неизгорели пелети. ВНИМАНИЕ! Лошите пелети задръстват горелката. Уверете се, че камината е почистена от 

сажди. 
 
Опция 5. “Power” - Принудително засилване или намаляне на мощността. 
С бутона „+” и „-” променяте подаването на пелети. 
Тази опция се увеличава, когато камината достига много бавно зададеата температура. 
ВНИМАНИЕ! Тази опция се използва само и единствено в крайна необходимост. 
 
Опция 6. “Auto” – Активиране на автоматичния режим. 
С бутона „+” и „-” задаваме температурна разлика на включване и изключване. ПРИМЕР: Настройваме Auto = 3 и 
включваме камината. Камината ще достигне зададената от нас температура на, след което ще изгасне напълно. 
Когато температурата падне  с 3 градуса (защото сме задали Auto = 3) камината отново ще запали и достигне 
зададената от нас температураз след което ще изгасне. Това ще се изпълнява в цикъл. Ако направим Auto = 5 
камината  ще включва и изключва през 5 градуса разлика. 
ВНИМАНИЕ! Тази опция се използва само и единствено, когато потребителят е добре запознат с действието и. За 
останалите случаи е препоръчително да  остане Auto = 0. 
 
Опция 7. “Fan Air” –  Регулиране на оборотите на топловъздушния вентилатор. 
С бутона „+” и „-” променяте скоростта на топловъздушния вентилатор, като ”0” е най силен, а „100” е изключен. 
 
Опция 8. Връщане на начален екран. 
 
7.3. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКИ                                                                                                                                                                    

1. Температурата на димните газове е твърде ниска    
 На дисплея ще се изобрази следното →                                                                                                                                       
Възможни причини: 
  - Няма пелети. 
  - Шнека не подава пелети 
  - Технически проблем (свържете се с нас). 
 
                                                                                                                                                                          
        2.     Висока температура на димните газове                                                                         
На дисплея ще се изобрази следното →    
Възможни причини:    
- Непочистена горелка.                                                          
- Подаване на  прекалено много пелети.                                                          . 
- Технически проблем (свържете се с нас).                                                                            
                                                          
                                                                                           
          3.    Висока температура на въздуха          
На дисплея ще се изобрази следното →                                                   
Възможни причини:  
- Подава прекалено много пелети. 
- Температурния датчик е прекалено близо до камината.                                                                                                                                                                                
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ГАРАНЦИОННА КАРТА                                                 №: …………………………. 

                                             
                                                                         Модел: ……………………………… 

Дата: ………………/…………..…/………..…….. г. 
                                                                                                   
Клиент:_________________________________________________________________________________________ 
 
 Адрес:_________________________________________________________________________________________ 
 
Телефон:_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Допълнителни компоненти 
         
□  Циркулационна помпа       □ Разширирелен съд □       Нагнетяващ вентилатор             □ Интернет модул 
 

Гаранционен срок 
 

Пелетна система: 24м.        Мотор редуктор: 12м.        Нагревател за пелети: 3м. 
 
Гаранционният срок на продукта започва да тече от датата на подписване на този документ  и важи на територията на 
Република България. Рекламации за повреди се заявяват през гаранционния срок. Продукти за гаранционен ремонт 
се приемат след представяне на валидна гаранционна карта и документ, доказващ покупката - фактура или касова 
бележка. 
Гаранцията отпада в случай на: 

- Нередовни документи - гаранционна карта и документ, доказващ датата на покупката; 
- Повреди по модулите на изделието, причинени от неправилно съхранение, транспорт и/или     разтоварване, 
които не са организирани от фирмата- производител; 
- Констатирано вредно въздействие върху продукта - механично, химическо или друго; външни обекти и 
течности в продукта; повреда в резултат на природни бедствия (земетресения, пожари, наводнения и др.); 
- Правен опит за отстраняване на повредата от неоторизиран техник; 
- Промени в конструкцията на съоръженията от системата; 
- Повреди поради фактори, за които производителят не носи вина/над които няма контрол; 
- Смущения и повреди, които не са причинени от котела/камината, но са довели до поява на повреда в нея. 

Спазването на правилата на инструкциите за експлоатация е в интерес на потребителя и едно от гаранционните 
условия.             
     
 При повреда причинена НЕ от страна на потребителя в гаранционен срок, повредения елемент се заменя за сметка 
на фирмата производител, като Потребителя заплаща транспортните разходи. 
 Потребителя е задължен да осигури улеснен достъп до камината. Затруднен достъп или източване и разкачане на 
системата се заплащат допълнително.  
 Всяко посещение за отстраняване на повреда причинена от страна на Потребителя се заплаща. 
 При монтаж несъобразен с придруженото ръководството за монтаж, техника има право да откаже отремонтирането 
на камината/котела в гаранционен и извънгаранционен срок или да таксува допълнително потребителя взависимост 
от последвалите усложнения. 
    
 Заявки за повреди или консултации се приемат в работни дни от 9:00ч до 18:00ч.    
 
ВНИМАНИЕ! С ПОДПИСВАНЕТО  НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И СТЕ ЗАПОЗНАТИ С 
ПРИДРУЖЕНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ  
 
 
 
 
  КЛИЕНТ      Подпис:.......................                 ДИСТРИБУТОР     Име/Фирма: ...............................................................    
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