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Уважаеми потребители, 
 
 
Благодарни сме за доверието, което ни оказвате като избирате да закупите нашия 
продукт.  
Вие направихте добър избор, тъй като готварската печка  Thermo ROYAL 720  
притежава технически характеристики, които я класифицират на най-високо ниво в 
нейния клас продукти, осигурявайки й несъмнени предимства спрямо конкурентни 
продукти. 
  
Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди да започнете да ползвате 
Thermo ROYAL 720, тъй като в тях ще намерите полезни препоръки за правилно и 
ефективно използване на уреда. 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 
 
За да използвате правилно готварската печка Thermo ROYAL 720 е важно да 
прочетете тази инструкция за експлоатация и стриктно да спазвате предписанията 
в нея. 
 
За гориво използвайте твърдо гориво като дърва или брикети.За максимална 
ефективност за готварската печка използвайте суха дървесина ( макс. 20 % 
влажност ).  
 
Забранено е да се слагат взривоопасни устройства и материали вътре и върху 
готварската печка. 
 
Забранено е в близост до готварската печка да се съхраняват лесно запалими 
материали.  
 
За ефективно горене тягата в комина трябва да бъде 15-17 Ра.В случай ,че тягата 
е по-голяма от 20 Ра е необходимо да се инсталират клапи в коминното тяло. 
 
Помещението, в което е инсталирана готварската печка трябва да бъде регулярно 
вентилирано, тъй като свежият въздух е необходим при  процеса на горене. 
 
Някои части на готварската печка се нагряват по време на работа.Внимавайте да 
не докосвате тези части за да се предпазите от изгаряне.Не допускайте деца да 
играят в близост до нагорещените части на готварската печка. 
 
Не допускайте лица с физически и психически отклонения да обслужват печката. 
 
Домашни любимци да не се доближават непосредствено до уреда.. 
 
Да се ползват само оригинални части доставени от производител.Не може да се 
правят каквито и да са промени по съоръжението. 
 
При първото разпалване може да се получи дим от изгарянето на защитната 
смазка и анти-корозивните препарати.Веднага проветрете помещението. 
 
Терморегулатора е неразделна част от уреда при нейното производство.Да не се 
правят саморъчни корекции на терморегулатора. 
 
Когато добавяте гориво отворете вратата и изчакайте 4-5 секунди, за да спадне 
налягането в горивната камера, след това отворете до край много бавно.Не 
отваряйте рязко вратата, защото ако огънят е силен може да излезе от горивната 
камера.Опитайте се да избегнете отварянето на вратата, когато не  необходимо. 
 
В случай на неспазване на инструкциите за употреба, производителят не 
носи отговорност за нанесените щети по съоръженията. 
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ОПИСАНИЕ НА ПЕЧКАТА 

 
  
 
 

 
 

Фигура 1. Отделни части на готварската печка Thermo ROYAL 720 
 
1 – горен капак 
2 – преходник за димоотвод 
3 – капак на димоотвода 
4 -  болт 
5 – втулка на касата на печката  
6 – троен чугунен плот 
7 – бутон за управление 
8 – водна риза 
9 – хромирани рамки 
10 – врата на горивната камера 
11 -  пепелник  
12 – термометър 
13 – врата на фурната 
14 – чекмедже  
15 – капак за отваряне при почистване 
16 - тава  
17 – капак на изпускатела на дим (страничен) 
18 - капак на изпускатела на дим (заден) 
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Печката на твърдо гориво Thermo ROYAL 720 за отоплителни инсталации е 
произведена и тествана според Европейски стандарт EN 12815. 
 
 
 
Готварската печка на твърдо гориво Thermo ROYAL 720 e проектирана за 
отопление на жилищни помещения и за готвене. Монтира се най вече при система 
за подово отопление или за централно отопление (това става в комбинация с друг 
котел или индивидуално). Неразделна част от инсталацията е термовентила за 
изходящи газове, който действа срещу  евентуално прегряване.Той е изобразен на 
фигура 2 ( Caleffi 544 1/2).  
 
Термовентила не е част от продукта и не се предлага с него.      
Гаранцията е валидна само с монтиран термовентил. 
 

 
Фигура 2 

 
 
   
Готварската печка на твърдо гориво за отоплителни инсталации Thermo ROYAL 
720 е снабдена с водна риза с обем 4л(фиг.1,позиция 8), която е направена от 
метални листове със стандартни размери. Изводите за вода са с размер 1“. 
Работните повърхност са напртавени от комбинация между хромирани рамки и 
чугунени котлони(фиг.1, позиции 6 и 9). 
Отворите за отходни газове са свързани с два винта за плота както отстрани, така 
и отзад. 
Вратата на фурната (фиг.1, позиция 13) е чугунена и е  снабдена с термоустойчиво 
прозрачно стъкло.Дръжката на най-долната вратичка не е предназначена за 
отваряне.Тя е декоративна, за да има печката завършен вид. 
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Технически характеристики 
 
 

Модел Thermo ROYAL 720 

Описание Готварска печка на дърва и твърдо гориво 

Номинална мощност  14kW 

Ефективност  86 
Мощност на водна риза 6kW 

Мощност на печка 8kW 

Гориво Дърва, твърдо гориво, брикети 
Размери  ВхШхД 720x600x850 

Размер горивна камера ВхШхД 272x352x467 

Тегло  115kg 

Минимално разстояние от запалими материали ( см ) 

Отзад 50 

отстрани 50 

отпред 80 

Съдържание  CO (при  13% O2) 

Дърво 0,237% ≙ 2,965 g/m³ 

Твърдо гориво 0,128% ≙ 1,610 g/m³ 

Емисии прах 

Дърво 0,068 g/m³ 

Твърдо гориво 0,069 g/m³ 
Димен отвор  Ø120/130 mm 

Извод комин  горен, заден, десен, ляв 

Количество вода във водна риза 4л. 
Разход на гориво с номинална 
мощност 4,5 kg/ч 

Максимална температура на водата 90 С 

Температура на изходящите газове 121.2 C 

Работна тяга 15-17PA 
Максимално работно налягане 2 Bar 

 
Мястото между работния плот и касата на печката са уплътнени с огнеупорно 
въже. 
Отделните части на печката са изработени от чугун, което гарантира дългия живот 
на продукта. 
Фурната на печката е емайлирана. 
Вратата на фурната е чугунена и е  снабдена с термоустойчиво прозрачно стъкло. 
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МОНТАЖ 
 
Печката не трябва да е монтирана в близост до дървени елементи и пластмасови 
части на мебели, хладилни уреди, тъй като по време на работата й се отделя 
висока температура.Минималното разстояние от камината и останалите елементи 
трябва да е поне 50 см, а от запалими материали 140 см. 
 
Ако подът е от лесно запалим материал (дърво, ламинат, паркет и др.) е 
задължително да се монтира защитна ламарина, която да е с по-големи габарити 
от тези на печката с по 10 см от двете страни и 50 см в предната част.  
 
Печката е свързана с димоотводната система с димоотводни тръби намиращи се в 
горната й част. Димоотводните тръби не трябва да бъдат монтирани много навътре 
в комина, защото се намалява сечението му и се нарушава тягата в комина. 
   
Преди да се монтира камината задължително трябва да се провери тягата в 
комина, тъй като това е ключов фактор за правилно функциониране на 
печката.Тягата зависи от това как е изграден комина и от метеорологичните 
условия. 
   
Най-елементарния начин да проверите тягата в комина е с помощта на свещ, както 
е показано на фигура 3.1 и 3.2.Доближете свещ до отвора на комина.Ако пламъка 
се наклони  , то тягата в комина е добра (фиг.3.2). Ако пламъкът не се  
наклони,това е индикатор за слаба тяга, лош комин (фиг. 3.1) 
 
 

 
 
                                 Фиг 3.1                                                    Фиг. 3.2  
                    Лоша тяга в комина                                     Добра тяга в комина 
 
 
 
 
 
Ако тягата на комина е слаба проверете изправноста на комина.Комина трябва да 
е изграден вътре в сградата, ако е външен, то той трябва да е изолиран. 
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Недостатъци на комина могат да бъдат(фиг.3.3, 3.4): 
 
 

 
1 Малко сечение в комина; 
2 Чуждо тяло или натрупани сажди в комина; 
3 Деформации в комина; 
4 Натрупан катран; 
5 Замърсяване на изводите за почистване; 
6 Твърде дълбоко монтиран комин; 
7 Незатворен или отворен извод за почистване; 
 
   
Разстоянието между двете връзки на комина трябва да е не по-малко от 50 см 
(фиг.3.3) 
 
   
На фигура 3.4 е показана схема за правилен комин. 
 

 
 

Не бива да се свързват газови устройства на комините 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Фигура 3.3                                                     Фигура 3.4 
                  Лоша тяга в комина                                      Добра тяга в комина 
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МОНТАЖ НА ПЕЧКАТА КЪМ ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 

 
 
Готварската печка Thermo ROYAL 720 може да се монтира както в затворени, така 
и в отворени отоплителни инсталации, както е показано на фигури 4 и 5. При 
затворената система има два начина на свързване, зависещи от позицията на 
котела.  
 

 
Монтаж в затворена отоплителна система 

 

 
Фиг. 4 

Схема на затворена отоплителан система 
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Помпа 
Вентил 
Термометър 
Манометър 
Предпазен клапан 
1 Вход отоплителна инсталация 
2 Кран пълнене и източване на системата 
3 Хидравличен изравнител 
4 Термо вентил 
5 Отводняване при прегряване на водата 
6 Водопроводна мрежа 
7 Затворен разширителен съд 
 

 
Монтаж в отворена отоплителна система 

  

 
Фиг. 5 

Схема на отворена отоплителна система 
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Предпазен клапан 
Помпа 
Спирателен кран 
Отворен разширителен съд 
Автоматичен обезвъздушител 
1 Предпазен клапан 
2 Преливен канал с клапа 
3 Клапан за пълнене и изпразване на системата 
 
И в двата случая затворения разширителен съд трябва да се монтира при 
затворената отоплителна система.Капацитетът на този съд се определя според 
капацитета на котела, където съотношението на 1kW  е 1л. 
При монтаж на отворена отоплителна система разширителния съд трябва да е 
снабден с преливник, както е показано на фиг. 5. Капацитета на разширителния 
съд се определя като V = 0,07xV вода, (л), където V водата е с капацитета на 
водата в цялата система. 
Отворения разширителен съд трябва да се монтира вертикално над най-високото 
отоплително тяло.  
 
 
 
Бележки: 
 
Монтирането и пуска на цялата система би трябвало да се извърши от 
оторизирано лице, което да гарантира безпогрешната работа на цялата система. В 
случай, че монтажа се извърши от лице, което не е оторизирано , то материална 
отговорност носи лицето, което е извършило монтажа на отоплителната система, а 
не производител, представител или търговец на дребно.  
 
 
Важно: 

 
-  Всички връзки трябва да бъдат добре закачени и стегнати. Преди да се стартира, 
инсталацията трябва да се тества на налягане от 3 bar. 
-  Преди да се монтира предпазния клапан обърнете внимание на директните 
връзки с водопровода и канализацията. Клапана винаги трябва да е отворен. 
-  Ако се прави връзка и с  мека връзка , то той трябва де не е монтиран в близост 
до задната част на камината, защото се развива много висока температура отзад 
на фурната. 
 
При първо запалване, е наложително да се провери изправността на вентила за 
изходящите газове, на терморегулатора, инсталацията за разпределение на 
топлата вода към радиаторите, както и самите радиатори. 
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УПОТРЕБА 
 
 
  Преди първо горене е задължително да се разучи работата на бутона за селекция 
на операциите и за регулирането на теглене. 
  
  Бутона има две работни позиции: 
 
-  когато позицията е на ‘’О’’ печката е в готовност да работи нагорене и готвене; 
  
-  когато позицията е на ‘’Z’’ – печене, готвене и отопление на стаята или смо за 
отопление на стаята. 
   
  Доброто горене, а оттук и отделянето на топлина от печката зависи от 
количеството свеж въздух, който се отвежда от помещението към горивната 
камера.  
Регулирането на този въздух се контролира автоматично чрез терморегулатор 
‘’Rathgeber’’, който е монтиран в задната част на печката. 
 
 

 
Фигура 7 

Терморегулатор 
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При запалване, бутона на терморегулатора да е в положение ‘’MAX’’, както е 
показано на фиг. 8.1. По време на работа, в зависимост от температурата, 
терморегулатора ще се отваря и затваря автоматично. Ако искаме да намалим 
температурата трябва да завъртим регулаторния бутон в желаната посока и 
клапана се затваря. (фиг. 8.2). 
 

 
 
                                Фигура 8.1                                                Фигура 8.2 
 
Ако се наблюдават смущения в горенето (слабо гориво и др.) може да се осигури 
още свеж, първичен въздух с цел подобряване на горенето, чрез спомагателния 
регулатор, който се намира на лицевата част на вратата на пепелника (фиг.1, 
позиция 5). 
 
 
 
Бележки: 
 
  При запалване, бутона на терморегулатора да е в положение ‘’MAX’’, както е 
показано на фиг. 8.1. По време на работа, в зависимост от температурата, 
терморегулатора ще се отваря и затваря автоматично. Ако искаме да намалим 
температурата трябва да завъртим регулаторния бутон в желаната посока и 
клапана се затваря. (фиг. 8.2). 
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ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗПАЛВАНЕ 
 
 
Преди първоначалното запалване почистете емайлираните повърхности на 
камината със сух парцал, за да избегнете изгарянето на праха по камината, а 
оттам и пораждането на неприятна миризма. 
   
Важно:  
При първото запалване може да има слабо димене, особено при цветни 
повърхности. 
Всички чугунени части са защитени с термоустойчив цвят, който придобива своята 
здравина след няколко обгаряния. При това обгаряне може да се появят газове, 
който биха могли да се отстранят чрез добро проветрение на помещението. 
. 
Стъпки, който трябва да спазвате при разпалването: 
  -  отворете вратата на пеща и на пепелника; 
  -  заредете пеща с възпламеняем материал (дърва за огрев, суха хартия); 
  -  стартирайте възпламеняването; 
  -  затворете вратата на пеща и пепелника; 
  -  след като се разпали добавете няколко масивни цепеници и затворете вратата. 
Ако използвате брикети трябва да изчакате всичко сложено да изгори и след това 
намалете входящия въздух на половина. 
 
  За разпалване не трябва да използвате петрол, газ и други, защото това може да 
е предпоставка за експлозия в димоотводните канали на съоръжението. 
 
  Не използвайте за гориво органични отпадъци, останки от храна, пластмаса, 
леснозапалими и експлозивни материали, защото те могат да увредят 
съоръжението, а и оказват големи щети на околната среда. 
 
  При покачването на външната температура може да се намали въздушния поток в 
комина, така че е препоръчително да се зарежда по-често, но с по-малки 
количества.  
 
  След зареждане е препоръчитeлно горенето в първите 30 мин. да е на пълна 
мощност, за да изгорят всички летливи съставки, които са причина за образуването 
на конденз в камината при този етап от горенето. 
 
  За правилна работа на камината е необходимо: 
  -  редовно почистване на камината и комина 
  -  редовно проветрение на помещението, за да се подобрява горенето 
  -  редовно почистване на пепелника 
 
 Натрупаната пепел и не изгорелите материали трябва редовно да се 
почистват от пеща с помощта на приспособлението за почистване. 
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УПРАВЛЕНИЕ  

 
Комбинирано управление на готварската печка: 
  
   В случай че искате да печете въвъ фурната, да готвите на котлоните и да 
отоплявате помещението е задължително да нагласиъте селекционния бутон на 
позиция ‘’Z’’ да се отвори вртичката и след като се разпали да се затвори. Бързото 
готвене е възможно, когато котлоните се нагряват неперкъснато, чрез често 
подаване на малки количества гориво. Бутона за управление трябва да е на 
позиция ‘’О’’ повреме на целия процес на готвене. Вратата на фурната трябва да е 
затворена, а клапата за тягата отворена наполовина; 
  
 
Управление при отопление: 
 
  Употреба на дърва и въглища. Ако се употребяват въглища е задължително 
зареждането на горивната камера на малки интервали.Бутона за управление 
(фиг.1, поз.7) трябва да е на позиция ‘’Z’’, клапата за тягата да е отворена на 
средата и вратата на фурната да е отворена. 
 
  
Управление при печене: 
 
Преди да се пече във фурната, бутона трябва да се постави на позиция ‘’Z’’.   
 
 
 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

 
 
Посредством редовното и правилно почистване давате възможност за правилно 
функциониране на камината, а с това удължавате и живота й. 
 
Почистване на външните повърхности 
Емайлираните и хромираните повърхности трябват да се почистват с суха кърпа, 
за да не се нараняват. Почистващите препарати с химически произход не увреждат 
цялостта на повърхностите и няма проблем да бъдат използвани. 
 
Почистване на вътрешните повърхности 
При почистване на камината използвайте предпазни ръкавици. Почиствайте 
вътрешните стени на пеща като отстранявате насъбралия се катран, дребните 
частици и не изгорелите парчета. Почиствайте пепелника от насъбралата се пепел. 
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Почистване на стъклата 
При изгарянето на горивата стъклените повърхности биват замърсявани. Стъклата 
трябва да се почистват. Да не се използват абразивни агенти, защото увреждат 
стъклото. 
 
 
Почистване на каналите в долната част на фурната 
 
Отворете вратата на фурната (1), развийте шестте винта (4) от дъното на фурната 
(3) и махнете капака (2). Използвайте пепелника, за да можете хубаво да почистите 
от катраните натрупани по дъното на фурната. След като почистите, сложете 
отново капака и завинтете здраво винтовете. 
 
 
 
 
 

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 
 
 
  
Ако се изпълняват всички инструкции за монтаж и употреба, както и указанията за 
правилното почистване на съоръжението, то готварската печка Thermo ROYAL 720 
е един удобен и безопасен уред, който може да използвате в домакинството си. 
Всички рекламации, оценени като дефекти или заради лошо функциониране на 
уреда да се заявяват към оторизиран сервиз по телефон или в писмена форма. 
Пазете касовите бонове за покупка! Цялата информация за контактите е дадена в 
края на инструкцията. 
Всички неизправности по уреда  трябва да бъдат отстранявани само от 
производител или оторизиран сервиз. 
Ако не оторизирани лица извършат сервизно обслужване или всякакви други 
ремонти и с това доведе до изменения в продукта, собственика губи право на 
гаранционно обслужване от производител/вносител. 
Снабдяването с резервни части за Thermo ROYAL 720 би могло да се осъществи 
само посредством оторизираните сервизи или производителя в рамките на 3 
години от покупката. 
Производителят не носи никаква отговорност, ако клиента не е спазил 
предписанията за употреба и монтаж на уреда. 
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СЪВЕТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
 
Опаковка 
  -  Опаковката може да се рециклира на 100%. 
  -  Спазвайте местните разпоредби, когато изхвърлите опаковките.. 
  -  Опаковъчните материали (найлонови торбички, части направени от стиропори 
т.н.) трябва да се пазят от деца 
  - Внимавайте да не  се нараните при отваряне и сглобяване на уреда.  
 
Продукт 
  -  Уредът е произведен от материали, които са годни за рециклиране.При 
изхвърляне се съобразете с местните разпоредби за опазване на околната среда.  
  -  Използвайте само горивата, които са препоръчани от производителя. 
  -  Изгарянето на неорганични материали и органични отпадъци (пластмаса, 
текстил и др.) е строго забранено, защото могат да доведат до трайни увреждания, 
и ракови заболявания.  
 
 
 
 
 
 
 

Вносител: 

„ Би Джи Ар Груп „ ООД 

Гр. София 

Бул. „ Витоша „ № 115-117 

Тел.: 02/953 33 25 

Факс : 02/ 953 36 32 

E- mail : office@bgr.bg 

www.bgrgroup.net 


