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Power consumption 900 W

weight 53.53 kg
SN_____________________

Автоматический биокамин "Тне LOG".•
Производитель: OOO "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 проветривания месте.•
Верхние и боковые вентиляционные решетки не должны быть закрыты.•
Не ставьте легковоспламеняющиеся предметы на прибор.•
Держите углекислотный огнетушитель в пределах видимости.•

Автоматичний біокамін "Тhе LOG"•
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

The LOG Brass LOG-B
1083 314 842 56The LOG Black 

Glossy Glass LOG-G
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Черная матовая покраска

The LOG Brass (колір латунь)
The LOG Black Glossy Glass 
(чорне глянцеве скло)

Черное стекло

Стандартна комплектація

Опции

Доступные опции
RC Пульт ДУ

Камін 1шт.
Декоративне каміння 1компл.
Керамичні дрова 1компл.
Декоративне жаростійке волокно 1компл.
Скло 1шт.
Пульт ДК 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.
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Кутове встановлення

Встановлення до стіни
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3,5 Touch Screen

Підключення заправного
шланга

Кнопка увімкнення

Порт Micro USB
(тільки для сервісу)

Авто поджиг

F

Свіча запалювання
(авто підпалювання)

Не засипати 
декоративним 
каміння

Лючок управління 
(Push-to-Open)

Воздухозабірні отвори
(Не закривати)

Лоток для
декоративного каміння 
та керамічних дров

Вилка живлення

F
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Поверхня може нагріватися 
до 90 C

Мін. 500 мм до штор
або легкозаймистих
предметів

Вихід гарячого повітря

Виставити горизонтально

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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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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