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УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, 

 
Поздравяваме Ви с избора на готварска печка на твърдо гориво ROYAL. Моля, прочетете 
внимателно инструкциите! Правилният монтаж и редовната поддръжка, ще осигурят високо 
ефективна работа на уреда за дългогодишен период от време. 

 
 

Благодарение на двойната си функция, уредите от серията ROYAL създават топлина и уют в дома и 
удоволствие от готвенето, при висока ефикасност и употреба единствено на естествени и 
възобновяеми енергийни източници. 
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Техника за безопасност 
 

• При работа с готварската печка, следвайте точно инструкциите за експлоатация. 
• За запалване, използвайте горива, отделящи малко количество дим при изгаряне (дърва, въглища и 

брикети) . 
• Поставянето на всякакъв вид взривоопасни вещества върху готварската печка или в нея е строго 

забранено.  
• Избягвайте използването на аерозоли в близост до готварската печка по време на експлоатация. 
• Плочата не бива да се зачервява, тъй като това предизвиква деформации  и  съкращава  живота  на 

камината. 
• Ако вратите и прозорците в помещението, където се намира готварската печка са затворени, е 

необходимо периодично проветрение. 
• Не монтирайте аспиратор в същото помещение, в което се намира готварската печка. 
• Оставянето на леснозапалими или взривоопасни вещества в горивната камера или в близост до 

готварската печка е абсолютно забранено. 
• По време на работа, предният панел на готварската печка се загрява до висока температура. Не 

поставяйте кърпи по дръжките, когато е запалена и пазете децата и домашните животни далече. 
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Описание на готварската печка 
 
 
 
 
 
 

1. капак 
2. рамка 
3. отвор за димоотводна тръба  
4. кръгла плоча 
5. бутон за смяна на режим 
6. нагревателна плоча 
7. врата на горивната камера 
8. врата на фурна 
9. чекмедже 
10. стойка 
11. регулатор на димни газове 
12. отвор за почистване 
13. безазбесто огнеупорно въже 
14. фурна 
15. тава 
16. пепелник 
17. помощно оборудване  
18. оборудване за почистване 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Готварската печка на твърдо гориво ROYAL е предназначена за готвене и за  отопление на дома. ROYAL е 
различен от другите готварски печки, поради възможността за контрол на въздушния поток и лесна 
промяна на режимите на работа. 
Работният плот се състои от емайлирана рамка от хром, стоманен плот и кръгла плоча. 
Димоотводът е изработен от чугун или стомана, в зависимост от модела. 
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Мястото между плота и рамката  е затворена с безабзестово огнеупорно въже. 
Камината е изградена от огнеупорни тухли. 
Всички части на печката са направени от лят чугун, което гарантира дълъг живот. 
Страничният панел и част от задния панел са защитени от огнеупорни тухли.  
Вътрешността на фурната е емайлирана. 
Страничните панели, вратата на фурната, вратата на горивната камера, повърхностите на чекмеджето и 
тавата са изработени от емайлирана стоманена ламарина. 
Дръжките са изработени от стомана или месинг (в зависимост от модела). 
Вратата на фурната е снабдена с декоративно керамично стъкло. 
Декоративните елементи са изработени от алуминий. 
Отворът на комина  може да бъде разположен на горната плоча или на страничните стени на печката. 
 

Монтаж 
Минималното отстояние от други уреди или дървени предмети трябва да бъде 15см., тъй като по време на 
работа печката отделя много висока температура. 
Ако подът е от дърво или друг леснозапалим материал, трябва да поставите разделителна ламарина (тя 
трябва да излиза 50см. пред печката и по 10см. от двете страни). 
Преди монтаж, задължително се уверете, че коминът е сух. Налягането в комина трябва да бъде между 10 
Ра и 12 Ра. 
Тягата в комина лесно може да бъде проверена с помощта на свещ. На снимките долу са показани комин с 
лоша (в ляво) и добра (в дясно) тяга. При наличие на проблем, проверете комина със свещ . По същия 
начин проверете печката. 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        Фиг. 3 
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На дясната схема е показан комин с правилна конструкция. Разстоянието между димоотводните тръби на 
двете печки, изведени към един и същ комин е 50см. 
В ляво се наблюдават няколко нередности: 1- лоша конструкция на комина, 2- неравности във 
вътрешността на комина, 3- пукнатини във вътрешността на комина, 4- натрупване на сажди, 5,8- 
нестабилни връзки, 6- димоотводът влиза прекалено надълбоко в комина, 7- отвори във вътрешността на 
комина 
Ефективната работа на Вашата печка зависи от изправността на комина, към който е свързана.  
                                          

 

 

 

 

 

 

 

Употреба 
 

Преди да използвате печката за първи път, задължително трябва да прочете тези инструкции! 
Вижте поз. 5 и 11 на фиг.1. 
5- бутон за смяна на режима                             
11- ограничителна клапа на димоотвода / регулатор на димни газове / 
Бутонът за смяна на режим има 2 позиции 
„О” – запалване и готвене        

 
позиция на комина 

 
„Z” – готвене, печене и отопление 
Ограничителната клапа на димоотвода има 2 положения (силата на пламъка зависи от тягата на комина) 
МАХ (максимална тяга) и MIN (минимална тяга). 
Положението на бутона се наглася с помощната приставка (поз.17, фиг.1 )  
Бутонът може да бъде настроен на позиция MAX, MIN или между тях. 
  

                                                        
Бутон за смяна на режима (позиция 11, фиг. 1) 

 
                                                                                  
         
                                 
 
 
                                                             Помощна приставка 

 
      Режим бутон (поз 5, фиг 1) 
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Първо разпалване 
Почиствайте печката само, когато е студена. 
Преди да започнете първото разпалване, трябва да почистите печката с мек парцал. 
При първото разпалване е възможно да се появи малко дим от повърхността на печката. Това е нормално. 
 
За печката на твърдо гориво ROYAL използвайте горива с ниска калоричност: 

- дърва 
- въглища 
-     брикети 

Разпалване на огъня в горивната камера: 
- поставете бутона за смяна на режим в позиция „О” 
- поставете бутона за ограничителната клапа на димоотвода в позиция „МАХ” 
- отворете вратата на горивната камера  
- поставете подпалките в горивната камера 
- запалете огъня 
- затворете вратата на горивната камера 
- когато огънят стане постоянен, поставете голямо парче дърво или въглища и затворете 

вратата. След това преместете бутона за режим на работа в позиция „Z”, а бутона за 
ограничителната клапа на димоотвода в позиция между МАХ и MIN. 

Ако използвате брикети за разпалка, изчакайте да се разпалят добре и нагласете бутона  за промяна на 
режима в позиция „Z”. 
Забранено е за гориво да се използват: 

- взривоопасни вещества 
- леснозапалими материали 
- пластмасови предмети 
- кожени предмети 
- хранителни отпадъци 

Гореизброените материали не са подходящи за употреба в печката поради лошата миризма, която отделят 
и вредното им влияние върху околната среда. 
Когато външната температура е прекалено висока това се отразява негативно на тягата в комина. В тези 
случаи е необходимо постоянно да слагате малки количества разпалка. 
След всяко зареждане на печката с гориво е препоръчително тя да се остави да работи за около 30 минути 
при максимална температура.  
Необходими условия за нормална работа: 

- редовно почистване (на фурната и комина) 
- редовно проветряване на помещението 
- редовно почистване на горивната камера от пепел (с помощта на приспособлението за 

почистване) 
- редовно изпразване и почистване на пепелника 
- ако използвате малки парчета въглища преди да сложите дърва, те могат да се загнездят в 

решетката и да намалят тягата на печката. 
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Режими на работа 
Комбиниран – режима за готвене, печене и отопление. Бутонът за смяна на режима на работа е в позиция 
„Z”, а ограничителният клапан на димоотвода е между МАХ и MIN . 
Бързо готвене – режим за бързо готвене. Бутонът за смяна на режима на работа е в позиция „О”, а 
ограничителният клапан на димоотвода е между МАХ и MIN. Вратата на фурната трябва да бъде 
затворена през цялото време на готвене. 
Отопление - режим на отопление. Бутонът за смяна на режима на работа е в позиция „Z”, а 
ограничителният клапан на димоотвода е между МАХ и MIN. Вратата на фурната трябва да бъде отворена 
през цялото време. Ако използвате въглища за отопление, трябва да заредите горивната камера няколко 
пъти (въглищата изгарят бързо). 
Печене - режим на печене. Бутонът за смяна на режима на работа е в позиция „Z”, а ограничителният 
клапан на димоотвода е между МАХ и MIN. След като вкарате тавата във фурната, затворете вратата. 

 

Почистване и поддръжка 
Печката ROYAL трябва да бъде почиствана само когато е студена. Външните повърхности могат да бъдат 
почистени с твърда четка. 
Препоръчваме да почиствате фурната след всяко готвене. По този начин ще Ви бъде по-лесно да 
премахнете мазнините и да предотвратите тяхното изгаряне при следващо готвене. 
 
Почистване на външните повърхности:  
Външните хромирани и емайлирани повърхности трябва да бъдат почиствани с мек парцал, сапун или 
почистващ препарат. След това подсушете със сух парцал. 
Преди да започнете почистването на фурната, извадете скарата. Дъното на фурната трябва да бъде 
почистено с приспособлението за почистване и после да бъде намазано с вакса. Никога не почиствайте 
тези части на печката с абразивни препарати или докато са още горещи. 
 
Почистване на вътрешните повърхности: 
За да почистите вътрешните повърхности, те 
трябва да бъдат разглобени в следната 
последователност: 

- отходна тръба за пушека 
- кръгла плоча  
- котлон 
- врата на фурната (фиг.5) 
- отвийте двата болта на капака на отвора за почистване 

(поз.12, фиг.1) 
 
Започнете почистването на вътрешните повърхности на 
печката, като следвате следните стъпки 
- почистете саждите от защитната ламарина с помощта на 

съоръжението за почистване. 
- Почистете вертикалния канал 
- Почистете дъното на фурната с помощта на 

съоръжението за почистване 
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- Почистете котлона и кръглата плоча с помощта на съоръжението за почистване 
След като приключите с почистването, сглобете уреда, като следвате стъпките в обратен ред. 
 

Общи бележки 
 

При експлоатация на печката ROYAL, използвайте упътването за употреба и следвайте инструкциите. 
Всички рекламации, отнасящи се до неизправност или лоша функция на печката, да се заявят на заводския 
СЕРВИЗНИЯ ЦЕНТЪР по телефон или в писмен вид. Телефоните и адресите ще намерите в техническата 
документация на печката ROYAL. 
Всички неизправности да се отстраняват от оторизиран сервиз. 
Ако не оторизирани лица извършват сервиз или изменения  по печката, собственикът губи право на 
гаранционен сервиз от производителя/вносителя. 
Зареждането с резервни части за ROYAL би могло да се осъществи само от оторизиран сервиз (или по име 
на част или по номер позиция спрямо описанието на фиг.1)  в рамките на 3 год. от покупката. 
 

неизправности причини мерки 
 

Слабо горене,готвене и 
печене 

 
- неправилно 
използване 
- неправилно монтиран 
комин 

 
- използвай печката, както пише в 
инструкциите 
-  ако печката продължава да не грее 
въпреки инструкциите – свържете се 
със сервиза  
 

 
Бутонът на димния 
ограничител работи 

неправилно 
 

-дефект в 
ограничителната клапа 

на димоотвода 
Уведомете сервизната база 

 
 

Бутонът за смяна на 
различните режими работи 

неправилно 
 

 
 
-изпаднала е оста на 
бутона 

 
Повдигнете готварския плот,  когато 

е студен и оттам я наместете 
 

 Производителят / вносителят не носи отговорност за повреда на уреда, ако той не се 
използва съгласно инструкциите за експлоатация.  
 
 
 
 

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@bgrmedia.com 
www.bgrgroup.net 


