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Power consumption 900 W

weight 28.07 kg

SN   A12_____

Автоматический биокамин Automatic.•
Производитель: ООО НЕВЕРДАРК, Украина.•
Этот документ является частью устройства.•
Только для декоративного и бытового использования.•
Держите подальше от детей.•
Убедитесь, что стена / стол / пол, на котором вы размещаете прибор,может •
выдержать его вес.
Устанавливайте только в защищенном от сквозняков месте.•
Верхние и боковые вентиляционные решетки не должны быть закрыты.•
Не ставьте легковоспламеняющиеся предметы на прибор.•
Держите углекислотный огнетушитель в пределах видимости.•

Автоматичний біокамін "Automatic"•
Виробник: ТОВ "Невердарк", Україна•
Цей документ є частиною пристрою•
Тільки для декоративного та побутового використання•

X Y Z

Модель Код Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Маса, кг

Automatic 700 A7 700

250 185

20,5
Automatic 1000 A10 1000 26
Automatic 1200 A12 1200 29
Automatic 1500 A15 1500 32,3
Automatic 2000 A20 2000 48
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 X-200  1
00

 

 6 

CT(I)
Нержавіюча сталь

GB
Скляний бортик

Стандартна
верхня панель
(чорний матовий)

Доступні опції

Стандартна
комплектація

GB Скляний бортик

CT(I) Індивідуальна верхня 
панель (нержавіюча сталь)

RC Пульт ДК (додатковий)

Камін 1шт
Ручки для монтажу каміну 2шт
Кабель живлення з вилкою (eur) 1шт
Воронка для палива 1шт
Пульт ДК 1шт
Інструкція 1шт
Гарантійний талон 1шт
Micro USB кабель (тільки для сервісу) 1шт
Упаковка 1шт
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 min 100 

 min 100 

 min 50 

 min 1000 
До штор
або легко-
займистих
предметів

 m
in

 4
00

 

 X-10 ±1 

 240 ±1 

 min 220 Негорючий
теплостійкий матеріал

Негорючий
термостійкий матеріал

Верхня частина негорючий 
термостійкий матеріал
Поверхня може нагріватися до 130 С

Вихід горячого повітря

для монтажу без термобоксу

Поверхня може нагріватися до 80 C

Можна використовувати 
козирьок для відведення 
горячого повітря

Розетка
або точка підключення
у ніші
Кабель 3x2.5

Необхідне підведення повітря в нішу з каміном
площею не менше 100 см²

Виставити 
горизонтально

Для комфортного использования камина необходимо обеспечить приток
свежего воздуха и удаление продуктов горения. Это может быть вытяжка, рекуператор или 
открытое окно.

В комнате должен быть огнетушитель в пределах видимости

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Виробник також не рекомендує розміщувати над, або поряд з каміном предмети, чутливі 
до високих температур, так як це може значно скоротити термін їх служби. 
Виробник не несе відповідальності за будь-які ушкодження предметам над, або поряд з 
каміном, що виникли в результаті впливу високих температур, якщо не були дотримані 
правила безпеки, викладені у цій технічній документації.
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Необхідне підведення
повітря в нішу з каміном
площею не менше
100 см²

Мін. 1000 мм від пальника до
легкозаймистих предметів

Виставити по горизонталі

Підключення 220V

Розетка або точка
підключення
3x2.5 кабель

Ручки для монтажу камину

The use of a separate line is compulsory 
separate line
with a fuse and/or circuit breaker

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Установка каміну не по рівню може призвести до несправності каміну.•
Підключати кабель до електромережі повинен тільки кваліфікований спеціаліст.•
Камін необхідно вставити в підготовлену нішу, взявшись за раніше встановлені ручки.•
Після встановлення ручки необхідно відкрутити та не використовувати в процесі •
експлуатації каміну.
Якщо необхідно винути камін з ніші, встановіть установочні ручки.•
Переконайтесь, що виріб правильно встановлено, і прочитайте інструкцію з експлуатації, •
що додається.
Не заповнюйте паливний бак і не вмикайте камін без попереднього ознайомлення з •
інструкцією з експлуатації.
Якщо виникла потреба витягти камін із ніші - дочекайтеся, поки паливо повністю вигорить •
і на дисплеї з'явиться повідомлення, що бак порожній. Потім вимкніть камін, від'єднайте 
його від джерела живлення та вийміть із ніші.

В комнате должен быть огнетушитель в пределах видимости
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Пальник

Лючок управління (Push-to-Open)

Лючок заправки (Push-to-Open)

Вентиляційні 
отвори

Вентиляційні 
отвори

Злив
(тільки для
фахівців
з сервісу)

Свіча запалювання

D

Кабель живлення 220V

D (1 : 5)

OLED дисплей

Кнопка увімкнення

USB порт
(тільки для
фахівців
з обслуговування)

Кришка паливної 
горловини

Паливна горловина

Push-to-open 
механізм

Push-to-open механізм
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Тримайте подалі від дітей.•
Переконайтесь, що стіна / стіл / підлога, на якій ви розміщуєте прилад, може витримати •
його вагу.
Встановлюйте тільки в захищенному від протягів місці.•
Верхні та бокові вентиляційні решітки не повинні бути закриті.•
Не ставте легкозаймисті предмети на прилад.•
Для комфортного використання каміну необхідно забезпечити постачання•
свіжого повітря та відведення продуктів горіння. Це може бути витяжка, рекуператор 
або відкрите вікно.
Використання окремої електро-лінії з автоматичним вимикачем обов'язкове.•
Тримайте вуглекислотний вогнегасник у межах видимості.•
Зберігайте дану інструкцію з установки на весь строк служби каміну.•
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