
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
www.firestar.bg  

 
 Топловъздушна пелетна камина       

 FIRESTAR WD10 (10кW) 
За отопляема площ ~ до 60m2 

Цветова гама – Слонова кост, Черен 

Стандарт на изпитване:  EN 14785:2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Година на производство: 2022 

Тип Гориво Пелети 

Енергиен клас А+ 

Номинална мощност 10 kW 

Тегло 89  кг 

Размери Ш/Д/В 380/450/680 мм 

Обем на бункера ~ 7кг 

Макс. температура  30 °С 

Макс. температура димни 
газове 

95.6°С 

Размер димоотвод Ø 80 мм 

Макс. разход на гориво  2 kg/h 

Препоръчителна тяга 8,8 - 12Pa 

Сезонна ефективност – 
номинален режим  

90,92% 

Ел. захранване /Мощност на 

ел.част  
220V/50Hz/120W 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ ВНИМАНИЕ! 
1.1. Управлението на уреда трябва да се извършва от потребители на възраст от 18 до 60 години със 

средна техническа грамотност! 
1.2. Уреда 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 уреда в спалня, влажни и мокри помещения, като баня или перално 
помещение! Забранено е да се спи при уреда!  

1.5. Забранен е допирът до уреда с мокри ръце или крака! 
1.6. Пожарогасителят трябва да бъде в помещението където е инсталиран уреда, 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 уреда! Опастност от пожар! 
1.10. Голяма част от повърхностите на уреда 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 уреда 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 уреда, 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 уреда 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 горивната пота 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 

уреда от сажди! Запушването на уреда е изключително опасно и потребителят сам носи отговорност 
за последствията!  

3.2. Почистването на уреда трябва да се извършва само в изстинало състояние!  
3.3. Редовно почиствайте уреда от пепел!  
3.4. Преди запалване горивната пота трябва да бъде празна и добре почистена! При неуспешен опит за 

запалване, преди да направите нов опит, задължително трябва да отстраните събралите се в 

горивната пота неизгорели пелети!  
3.5. Не оставяйте уреда без пелети!  
3.6. Винаги дръжте капака на бункера затворен!  
3.7. За да се гарантира безпроблемната работа на уреда, пелетите трябва да се съхраняват на сухо и 

проветриво място! 
3.8. Инсталирайте котела спрямо всички изсиквания за противопожарна охрана! 
3.9. Уреда е проектиран и изработен да работи само с чисти иглолистни или широколистни пелети клас 

А1 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! 

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

 
 Стр. 1 



 

 
             

ГАРАНЦИОННА КАРТА                                                  №: …………………………. 

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

Дата: ………………/…………..…/………..…….. г. 
                                                                                                   

Клиент:_________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес:_________________________________________________________________________________________ 

 
Телефон:_______________________________________________________________________________________ 
 

Допълнителни компоненти  
         

□  Циркулационна помпа       □ Разширирелен съд       □ Нагнетяващ вентилатор 

 
Гаранционен срок 

 

Водна риза: 5 години       Електро-механични елементи: 2 години 
 

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 уреда, но са довели до поява на повреда в него. 
Спазването на правилата на инструкциите за експлоатация е в интерес на потребителя и едно от гаранционните 
условия.  

            
Гаранцията не покрива: 
- Изгорял нагревател; 

- Повреда в механиката и шум в шнека в следствие на натоварване от запушване или попаднал предмет;  
- Повредено управление в следствие на късо съединение; 
 

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 уреда. 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 
уреда 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: ...............................................................    
 

                                                                                            
                                                                                                             Подпис:...................................................................... 
                                                                                                             

 
                                                                                                             Телефон:.....................................................................        

  
 

ГАРАНЦИОННА КАРТА                                                №: …………………………. 

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

Дата: ………………/…………..…/………..…….. г. 

                                                                                                   
Клиент:_________________________________________________________________________________________ 
 

Адрес:_________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон:_______________________________________________________________________________________ 
 
Допълнителни компоненти  

         
□  Циркулационна помпа       □ Разширирелен съд       □ Нагнетяващ вентилатор 

 

Гаранционен срок 
 

Водна риза: 5 години     Електро-механични елементи: 2 години 

 
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 уреда, но са довели до поява на повреда в него.  

Спазването на правилата на инструкциите за експлоатация е в интерес на потребителя и едно от гаранционните 
условия.  
            

Гаранцията не покрива: 
- Изгорял нагревател; 
- Повреда в механиката и шум в шнека в следствие на натоварване от запушване или попаднал предмет;  

- Повредено управление в следствие на късо съединение; 
 
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 уреда. 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 уреда 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: ...................................... .........................    
 
                                                                                            

                                                                                                             Подпис:...................................................................... 
                                                                                                             
 

                                                                                                         Телефон:.....................................................................        


