Інструкція зі встановлення та
використання
Модель :
Royal Goodfire 33 LED

Будь ласка, прочитайте
використанням топки.
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Важливо: Уважно прочитайте цю інструкцію та попередження перед початком установки.
Недотримання цієї інструкції може призвести до ураження електричним струмом, і призведе до
втрати гарантії.

Інструкція з монтажу.
1. Прочитайте цю інструкцію перед використанням цього приладу.
2. Камін нагрівається, коли працює. Щоб уникнути опіків, не торкайтеся гарячих
поверхонь. Легкозаймисті матеріали не повинні знаходитися на відстані менше,
ніж 0,9 м. від лицьової поверхні каміна і не повинні торкатися бокових
поверхонь.
3. Особливі заходи обережності повинні бути прийняті, коли камін
використовується в присутності дітей та інвалідів або залишається без нагляду.
4. Завжди відключайте камін від мережі, якщо він не використовується
тривалий час.
5. Не використовуйте камін з пошкодженим мережевим дротом або вилкою, при
порушеннях в роботі каміна, після падінь або ушкоджень будь-якого роду.
6. Камін повинен використовуватися тільки в приміщенні всередині будинку.
7. Будь яке втручання в конструкцію каміна суворо заборонено.
8. Використовувати камін тільки в приміщенні.
9. Цей прилад не призначений для використання у ванних кімнатах, пральнях і
аналогічних закритих приміщеннях. Ніколи не встановлюйте пристрій, де воно
може впасти в ванну або іншу ємність для води.
10. Не прокладати мережевий кабель під килимом або іншим покриттям підлоги,
на проході або іншим чином, що підвищує ризик його пошкодження.
11. Для відключення каміна спочатку відключайте вимикачі, потім витягніть вилку
з розетки.
12. Підключення тільки до розетки з заземленням.
13. Сторонні предмети не повинні потрапити всередину каміна, так як це може
призвести до виникнення пожежі, ураження струмом або пошкодження каміна.
14. Для запобігання перегріву не закривайте приток повітря до каміна, необхідний
для вентиляції і відтік гарячого повітря від нагрівача. Камін повинен бути
закріплений абсолютно надійно, щоб забезпечити неможливість перекидання і
блокування виходу гарячого повітря.
15. Усередині каміна є поверхні, що сильно нагріваються, тому камін не повинен
використовуватися поблизу легкозаймистих рідин і пари (бензин, фарба і т.п.).
16. Використовуйте прилад тільки так, як описано в цьому посібнику. Будь-яке інше
використання, не ухвалене виробником, може призвести до пожежі, ураження
електричним струмом або до травм.
17. Уникайте використання подовжувача, так як подовжувач може перегрітися і
викликати ризик виникнення пожежі. Однак, якщо ви змушені використовувати
подовжувач, шнур повинен бути мінімального розміру (до 5 метрів), номіналом
не менше 2025 Вт, трьохжильний із заземленням.

Розташування каміну.
При виборі місця для нового каміна переконайтеся, що загальні інструкції дотримуються.
Крім того, для кращого ефекту, бажано скрити камін від прямих сонячних променів.
НЕ ЗБЕРІГАТИ, НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ БЕНЗИН, АБО ІНШИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ
РЕЧОВИНИ, ПОБЛИЗУ ЦЬОГО АБО БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПРИЛАДУ.

Електричне з’єднання.
10 ампер, 220 ~ 240 Вольт, 60 Гц схема з правильно заземленою розеткою. Бажано, якщо
камін буде перебувати на окремій лінії. Використання одного і того ж же ланцюга може
викликати спрацьовування переривника або запобіжника, коли нагрівач працює.
Уникайте використання подовжувача, так як подовжувач може перегрітися і викликати
ризик виникнення пожежі. Однак, якщо ви змушені використовувати подовжувач, шнур
повинен бути мінімального розміру (до 5 метрів), номіналом не менше 2025 Вт,
трьохжильний із заземленням.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Електропроводка розетки повинна відповідати місцевим
будівельним нормам та іншим чинним правилам, щоб знизити ризик виникнення пожежі,
ураження електричним струмом та отримання травм.
УВАГА: Не використовуйте цю вставку каміна, якщо будь-яка частина його знаходиться
під впливом води. Негайно зверніться до кваліфікованого фахівця з обслуговування, щоб
оглянути топку і замінити будь-яку частину електричної системи, яка була під впливом
води.

Для Вашої безпеки
Обслуговування приладу має проводитися кваліфікованим персоналом сервіс центру.
1. Ні в якому разі не використовувати камін з битим склом.
2. Не бити по склу.
3. Не використовуйте абразивні чистячі засоби для очищення скла.
4. Використовується загартоване скло. Заміна скла, що поставляється виробник
повинна бути зроблена кваліфікованим фахівцем.

Інструкція з експлуатації
Всі функції управління каміну можуть бути доступні двома способами:
1. З використання пульта ДУ
2. За допомогою ручного управління, розташованого за панеллю доступу на верхній
правій частині каміна.

Ручне керування

Головний вимикач живлення розташований на верхній правій стороні каміну, позаду
панелі доступу.
Будь ласка, переконайтеся, що головний вимикач живлення ввімкнений.

Перемикач живлення
Перемикач управління живленням приладу. Положення «I» для ввімкнення живлення і
положення «O», щоб вимкнути живлення.

Пуль Дистанційного керування:

1.ЖИВЛЕННЯ ON/OFF.
Вмикає і вимикає прилад.
2.НАЛАШТУВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ПОЛУМ’Я.
Налаштування інтенсивності полум’я. На екрані буде відображення L1,L2,L3,L4,L5 рівня
інтенсивності.

3.НАЛАШТУВАННЯ КОЛЬОРУ ПІДСВІЧУВАННЯ ВОГНИЩА.
Натисніть на кнопку щоб змінити колір підсвічування вогнища. Існує 3 кольори
підсвічування : Голубий\Червоний\Помаранчевий.

4.НАЛАШТУВАННЯ ОБІГРІВУ
Цей камін має функцію обігріву, яка здійснюється по принципу тепловентилятора і може
працювати у двох режимах , 900W (“LO” з’явиться на дисплеї) та 1800 W(“HI” з’явиться на
дисплеї). Натисніть кнопку один раз ввімкнеться режим “LO”, якщо її натиснуті знов
ввімкнеться режим “HI”, при третьому натисканні обігрів вимкнеться.
Помітка: Після вимкнення обігріву, вентилятор ще деякий час буде працювати для того, щоб
остудити нагрівальний елемент.
5.НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРУ
Даний пристрій має таймер самостійного вимкнення від 1год. до 9год. (1H, 2H....9H з’явиться
на дисплеї). Кожне натискання буде збільшувати відключення на 1год.
Не залишайте без нагляду обігрівач.

6. НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКУ
Вбудований динамік може відтворити реальний звуковий ефект спалювання дров.
Натисніть перший раз, щоб увімкнути динамік.
Натисніть другий раз, щоб вимкнути динамік.

!Помітка: Тримайте кнопку натиснутою впродовж 10 секунд, щоб змінити показання
температури з °C на °F.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Виробник гарантує відповідність виробу технічним характеристикам при
дотриманні власником правил експлуатації, викладених в цій інструкції.

Гарантійний термін експлуатації виробу - ___ місяців з дня продажу. При
відсутності відмітки про дату продажу, гарантійний строк обчислюється з дня
випуску виробником.
Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу
за умови дотримання правил експлуатації, викладених в цій інструкції.

Дата продажу ________________
Організація ________________________________________________________
Сервісний центр: м.Київ, вул. Обсерваторна, 13/15; 044-592-90-50
(*) Гарантія не поширюється на лампи.

Дякуємо за покупку!

