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Power consumption 900 W

weight 58537.04 kg

SN   A12_____

Автоматичний біокамін "Fild"•
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

Fild FLD 1000 370 745 62
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Доступные опции

Стандартна комплектація

Доступные опции
GB Стеклянный бортик

CT(I)
Индивидуальная верхняя 
панель (нержавеющя 
сталь)

RC Пульт ДУ 
(дополнительный)

1 Камін 1шт
2 Корпус 1шт
3 Панель з переднім склом 1шт
4 Заднє скло 1шт
5 Пульт ДК 1шт
6 Ручки для монтажу каміну 2шт
7 Паливна воронка 1шт
8 Втулки скла 4шт
9 Гвинт М8 4шт

10 Гайка М5 8шт
11 Ключ шестигранник 1шт
12 Ключ 8мм 1шт
13 Інструкція 1шт
14 Гарантійний талон 1шт
15 Micro USB кабель (тільки для сервісу) 1шт

Упаковка 1компл
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Необходим 
подвод воздуха 
в нишу с 
камином 

min 500мм от горелки до
легковоспламеняющиеся
предметов

Выставить по горизонтали

Подключение 220V

Розетка или точка
подключения
3x2.5 кабель

Вкрутить ручки для монтажа
(открутить после установки)

E

3

Витягти кабель

1

2

E Вставити 
шпільки в 
отвори

Накрутити гайки М5

3

4

10

E
E

Закрутити гайку М5
ключом 8мм [12]

Вкрутити ручки
для монтажу

6

Безопасная установка прибора

Витягти камін з ніші21
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Опустити кабель в нішу

Протягнути кабель знизу

1

2

Відкрутіть ручки після встановлення

Безопасная установка прибора

5

6

Достать камин из ниши

Опустити камін в нішу
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 240 ±1 

 X-10 ±1 

min 105
до любых объектов

min 105
до любых объектов
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00

 

Необходим 
подвод воздуха 
в нишу с 
камином 

min 500мм от горелки до
легковоспламеняющиеся
предметов

Выставить по горизонтали

Подключение 220V

Розетка или точка
подключения
3x2.5 кабель

Вкрутить ручки для монтажа
(открутить после установки)

J

4

Матова сторона
Гляцева сторона

J

Втулка скла

Болт М8

Вкрутити

8

9

J

8
J

Закрутити ключом 
шестигранником [11]

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!•
Установка камина не по уровню может привести к неисправности камина.•
Подключать кабель к электросети должен только квалифицированный специалист.•
Камин необходимо вставить в подготовленную нишу, взявшись за ранее установленные •
ручки для установки, поле этого ручки необходимо снять (открутить) и не использовать в 
процессе эксплуатации камина.
Если необходимо вынуть камин из ниши, установите установочные ручки.•
Убедитесь, что изделие правильно установлено, и прочитайте прилагаемую к нему •
инструкцию по эксплуатации.
Не заполняйте топливный бак и не включайте камин без предварительного ознакомления •
с инструкцией по эксплуатации.
Если возникла необходимость извлечь камин из ниши, дождитесь, пока топливо •
полностью выгорит полностью и на дисплее появится сообщение о том, что бак пуст, 
затем отключите отсоедините камин от источника питания и извлеките его из ниши.
Сохраните данную инструкцию по установке на весь срок службы камина.•

В комнате должен быть огнетушитель в пределах видимости

Безопасная установка прибора
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Вихід гарячого повітря

Поверхня може нагріватися 
до 90 C

Мін. 1000мм до штор
або легкозаймистих 
матеріалів

Регулювання по вистоті

Вилка живлення
220V

Виставити 
горизонтально

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 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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Пульт ДК

Вентиляційні 
отвори

Лючок управління 
(Push-to-Open)

Пальник
Свіча запалювання

Лючок заправки 
(Push-to-Open)

Панель для сервісу

K

Кабель живлення 
220V

K

USB порт
(тільки для
фахівців
з сервісу)

Push-to-open 
механізм OLED дисплей

Кнопка увімкнення Кришка паливної 
горловини

Push-to-open 
механізм

Паливна горловина
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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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