
Технічна документація

CHALET-I 650 In
С1-650 (In)

Смарт-камін
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Power consumption 900 W

weight 23.29 kg
SN_____________________

Автоматичний біокамін "Chalet-I 650 In"•
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

Chalet-I 650 In C1-650 (In) 650 320 220 24.5
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NEVERDARK Chalet-I 650 In 
Технічна документація

Основний вид
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Стандартна
верхня панель
(чорний мат)

GB (1,2)
Скляний бортик

Стандартна 
комплектація

Доступні опції

SGB Short Glass border

Камін 1шт.
Декоративне каміння 1компл.
Керамичні дрова 1компл.
Декоративне жаростійке волокно 1компл.
Кабель живлення з вилкою (eur) 1шт.
Заправний шланг 1шт.
Шланг зливу палива (тільки для сервісу) 1шт.
Інструкція 1шт.
Гарантійний талон 1шт.
Micro USB кабель (тільки для сервісу) 1шт.
Упаковка 1шт.

CT(R) Опціональна верхня панель 
(RAL)

GB (1,2) Скляний бортик
SH Підключення розумного дому
RC Пульт ДК
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NEVERDARK Chalet-I 650 In 
Технічна документація

Опції
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NEVERDARK Chalet-I 650 In 
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Розміри
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Негорючий 
термостойкий 
материал

Верхня частина - 
негорючий 
термостійкий матеріал 
Температура до 130 С

Вихід гарячого повітря
Поверхня може нагріватися 
до 80 C

Можна використовувати козирьок
для відведення гарячого повітря

Негорючий 
термостійкий матеріал

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.

для монтажу без термобоксу

Мін. 1000 мм
До штор
або легкозаймистих 
предметів
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NEVERDARK Chalet-I 650 In 
Технічна документація

Вимоги до ніші

neverdark.one
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Регулювання по висоті
Відкидний лючок 
управління

Лоток для
декоративного 
каміння 
та керамічних дров

3,5 Touch Screen

Авто підпалювання

Забір повітря

Не засипати 
декоративним камінням

Підключення заправного 
шлангу

Кнопка 
увімкнення

Повітрозабірні отвори
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Інтерфейс камину
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Засувається спереду

Камін

Розетка
або точка підключення
Кабель 3x2.5

Підключення до мережі 220V 
повинен виконувати 
кваліфікований спеціаліст

Обов'язкове використання окремої лінії з 
автоматичним вимикачем 
номіналом не менше 10А

Виставити горизонтально

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Установка каміну не по рівню може призвести до несправності каміну.•
Підключати кабель до електромережі повинен тільки кваліфікований спеціаліст.•
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 з 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 з ніші.
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Установка
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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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Характеристики
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