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W przypadku konieczności naprawy kominka, 
zawsze należy korzystać z usług 
wykwalifikowanego technika lub zakładu naprawy 
sprzętu 

 WAŻNA INFORMACJA: Czynności i 
zabiegi uważane za ważne na tyle, że 
wymagają podkreślenia. 

 
  

UWAGA: Czynności i zabiegi, których 
nieprzestrzeganie spowoduje uszkodzenie 
urządzenia. 

 
  

OSTRZEŻENIE: Czynności i zabiegi, 
których nieprzestrzeganie narazi 
użytkownika urządzenia na zagrożenie 
pożarowe, poważne obrażenie ciała lub 
śmierć. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Powitanie i gratulacje 

 

 

 
BRAK KONIECZNOŚCI 
POWROTU DO SKLEPU 

Dziękujemy za wybór naszego produktu i 
gratulujemy zakupu kominka elektrycznego 
firmy Dimplex, światowego lidera w branży 
kominków elektrycznych. 
 
Prosimy o dokładne przeczytanie i 
zachowanie niniejszych zaleceń. 

 
Jak złożyć kominek? 
 
Informacje o częściach zamiennych? 
 
Informacje o gwarancji? 

 

 
Prosimy o kontakt z lokalnym 
przedstawicielem 

 
UWAGA: Wszystkie zalecenia i 
ostrzeżenia należy przeczytać przed 
rozpoczęciem instalowania urządzenia. 
Niedostosowanie się do niniejszych 
zaleceń może prowadzić do porażenia 
prądem i zagrożeń pożarowych oraz 
unieważni gwarację. 

Prosimy zanotować poniżej numer modelu oraz 
numer seryjny urządzenia, do wykorzystania w 
czasie użytkowania urządzenia. Numer modelu 
i seryjny znajdują się na etykiecie z numerem 
modelu i seryjnym kominka.  

 
Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie numeru 
modelu oraz numeru seryjnego posiadanego przez 
Państwa urządzenia (zob. niżej) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tabliczka z numerem  
modelu 



 

 
WAŻNE ZALECENIA 

 

Należy zapoznać się dokładnie z niniejszą 
instrukcją przed użyciem kominka typu Convex  

 Kominek nagrzewa się w czasie użytkowania. 
Aby uniknąć poparzenia, nie należy dotykać jego 
elementów gołą skórą. Obudowa wokół wylotu 
kominka nagrzewa się w czasie pracy grzejnika. 
Przedmioty łatwopalne, takie jak meble, poduszki, 
pościel, papier, ubrania, czy firany powinny 
znajdować się w odległości co najmniej 0,9 m od 
przodu urządzenia. 

 Szczególną ostrożność należy zachować, 
kiedy w pobliżu grzejnika znajdują się dzieci czy 
też w przypadku pozostawienia włączonego 
urządzenia bez nadzoru. 

 Urządzenie należy zawsze odłączać od 
zasilania, gdy nie jest w użyciu. 

 Nie należy używać urządzenia z zepsutym 
przewodem zasilającym, wtyczką (w przypadku 
urządzeń wyposażonych w przewód zasilający), 
jeśli grzejnik wcześniej nie działał, lub kiedy 
kominek elektryczny został upuszczony, lub 
uszkodzony w jakimkolwiek zakresie. Należy 
niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi 
Klienta. 

 Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. 

 Nie należy umieszczać kominka w miejscu, 
gdzie może wpaść do wanny, lub innego 
pojemnika na wodę. 

 Nie należy przekładać przewodu zasilającego 
pod wykładziną (w przypadku urządzeń 
wyposażonych w przewód zasilający). Na 
przewodzie nie należy kłaść dywaników, 
bieżników itp.  

Przewód powinien być tak umiejscowiony, żeby 
nie przeszkadzał osobom przechodzącym i nie 
stanowił zagrożenia potknięcia się o niego. 

 Aby odłączyć urządzenie, należy wyłączyć 
przyciski, a następnie wyciągnąć wtyczkę z 
gniazdka lub wyłączyć je przy głównym panelu 
zasilania, jeżeli urządzenie jest podłączone na 
stałe. 

 Nie należy dopuścić do tego, aby w 
otworach wylotowych czy wentylacyjnych 
urządzenia znajdowały się jakieś przedmioty, 
ponieważ mogą one spowodować porażenie 
prądem, pożar, lub uszkodzić urządzenie. 

 Aby zapobiec ewentualności pożaru, nie 
należy w żaden sposób blokować wlotów i 
wylotów powietrza. 

Wszystkie kominki elektryczne posiadają 
wewnątrz gorące elementy łukowe lub iskrowe. 
Urządzenie nie może być używane w 
pomieszczeniach, gdzie przechowuje się paliwo, 
farby lub łatwopalne płyny, albo w miejscach, 
gdzie możliwy jest jego kontakt z łatwopalnymi 
oparami. 

 Kominek elektryczny nie powinien być 
przerabiany. Należy go używać zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. 
Eksploatacja urządzenia niezgodnie z zaleceniami 
producenta może spowodować pożar, porażenie 
prądem lub obrażenia ciała. 

 Nie wymieniać wtyczki w żaden sposób. 
Unikać korzystania z przedłużacza kablowego. 
Przedłużacze mogą ulec przegrzaniu i stanowić 
zagrożenie pożarowe. Jeśli użycie przedłużacza 
jest konieczne, powinien to być przedłużacz 
posiadający  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
WAŻNE ZALECENIA 

 

3 gniazda z bolcem, przeznaczony do natężeń 
prądu co najmniej 10 A. 

W kominku elektrycznym nie należy spalać 
drewna lub innych materiałów. 

Nie należy uderzać szyby kominka. 

Do instalowania nowych gniazdek i połączeń 
elektrycznych należy korzystać z usług 
wykwalifikowanego elektryka. 

Gniazdka elektryczne powinny posiadać 
prawidłowe uziemienie oraz bezpieczniki. 

 Przed czyszczeniem, zabiegami 
konserwacyjnymi, lub przenoszeniem urządzenia 
w inne miejsce konieczne jest jego odłączenie od 
zasilania (należy wyjąć wtyczkę urządzenia z 
gniazda lub wyłączyć na głównym panelu 
obsługowym). 

Nie obsługiwać kominka bez szyby 
zewnętrznej i/lub ramy. 

 W czasie transportu lub przechowywania 
urządzenie wraz z przewodem zasilającym, 
powinno się znajdować w pomieszczeniu suchym, 
nie narażonym na nadmierne wibracje i 
chroniącym urządzenie przed uszkodzeniem. 

Nie umieszczać materiałów palnych, cieczy, 
niewielkich cząsteczek, np. piasku wewnątrz 
szklanej obudowy. 

Urządzenie to nie jest przeznaczone dla osób 
(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych, umysłowych, lub czucia, lub dla osób 
nie posiadających doświadczenia, lub wiedzy na 
temat korzystania z urządzenia, chyba że są one 
nadzorowane i zostały poinstruowane w zakresie 
użytkowania kominka przez osobę, która jest 
odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. 

Dzieciom nie należy pozwalać na zabawę 
urządzeniem. 

 Jeśli przewód zasilający urządzenia zostanie 
uszkodzony, należy skontaktować się z 
producentem urządzenia, jego przedstawicielem, 
lub inną wykwalifikowaną osobą w celu jego 
wymiany, co zapewni uniknięcie niebezpiecznych 
sytuacji. 

 

Grzejnik posiada symbol ostrzegawczy  oznaczający, że nie wolno go przykrywać. 

 

 

UWAGA 
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM 

NIE OTWIERAĆ 
NIE ZAWIERA CZĘŚCI NAPRAWIALNYCH PRZEZ 

UŻYTKOWNIKA  

 

POWYŻSZE ZALECENIA NALEŻY ZACHOWAĆ 

 

 

 

 



 

 
Podstawowe wskazówki praktyczne 

 

Przed pierwszym użyciem kominka należy 
sprawdzić: 

• Czy włączone są wyłączniki urządzenia? 
• Czy podokręcane są wszystkie żarówki w 

kominku? (Sprawdzenia żarówek należy 
dokonać według zaleceń dotyczących ich 
wymiany, które zawarte są w rozdziale 
Utrzymanie i Konserwacja niniejszej 
instrukcji) 

Grzejnik kominka może na początku 
wydawać małe ilości nieszkodliwego zapachu. 
Zapach ten zwykle towarzyszy początkowemu 
nagrzewaniu się wewnętrznych części grzejnika. 

Informacje na temat numeru modelu 
kominka są umieszczone na tabliczce 
znamionowej znajdującej się z boku urządzenia. 
Zob. rysunek na stronie 3 pokazujący, jak znaleźć 
tabliczkę znamionową. 

 

 

 
Instalacja kominka 

 

WAŻNA INFORMACJA (1): Wymagany 
obwód zasilający to 10 A oraz 240 V. Osobny 
obwód zasilający jest wskazany, ale nie zawsze 
konieczny. Instalacja osobnego obwodu 
zasilającego będzie potrzebna w przypadkach, 
gdy po montażu, uruchomienie grzejnika będzie 
powodować częste wybijanie bezpieczników. 
Dodatkowe urządzenia zasilane z tego samego 
obwodu mogą powodować przeciążenia w 
bezpiecznikach. 

UWAGA: Grzejnika nie wolno umieszczać 
bezpośrednio powyżej lub poniżej gniazda 
zasilającego. 

OSTRZEŻENIE: Należy sprawdzić, czy 
przewód zasilający nie jest nigdzie zagięty, lub 
czy nie dotyka żadnej ostrej krawędzi; 
dodatkowo sprawdzić należy jego schowanie lub 
przebieg w takim miejscu, by nie przeszkadzał on 
osobom przechodzącym i nie stanowił zagrożenia 
potknięcia się o niego, co ograniczy zagrożenie 
pożarowe, porażenia prądem, lub obrażeń ciała. 
 
Aby ograniczyć zagrożenie pożarowe, czy 
wypadki z możliwością obrażenia ciała, sposób 
wykonania otwarcia oraz instalacji zasilającej 
gniazdko musi odpowiadać lokalnie 
obowiązującym specyfikacjom budowlanym i 
innym przepisom w tej dziedzinie. 
 
Zakładania gniazdek oraz podłączeń instalacji 
elektrycznej nie należy wykonywać na własną 
rękę. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Instalacja kominka 

 

W celu ograniczenia zagrożeń pożarowych, 
porażenia prądem, czy obrażeń ciała powinno się 
zawsze korzystać z usług wykwalifikowanego 
elektryka. 

OSTRZEŻENIE: Kominek typu Convex 
można zamontować na ścianie jak również może 
on być wbudowany we wnęce w ścianie o 
wielkości 406 mm nad środkiem między kołkami 
ściennymi 2” x 4”. Należy przestrzegać zaleceń 
zarówno w zakresie instalacji naściennej jak i 
wnękowej; ich nieprzestrzeganie może 
spowodować szkody materialne lub obrażenia 
ciała. 
 
Zalecenia dotyczące montażu naściennego. 

Należy poczekać z montażem szyby aż do 
momentu realizacji kroku 10. 

Wybrać lokalizację kominka, najlepiej gdyby 
znajdował się on powyżej gniazdka 
elektrycznego, przy czym za kominkiem musi 
znajdować się co najmniej jeden kołek ścienny, 
aby na nim zawiesić kominek. Dolna część 
urządzenia musi znajdować się co najmniej 356 
mm powyżej podłoża (otwory montażowe 
minimum 0,75 m powyżej podłoża).  
(Rysunek 1). 
 
Należy zachować dostęp do gniazdka 
elektrycznego. Należy upewnić się, że instalacja 
jest zgodna z krajowymi/lokalnymi przepisami 
dotyczącymi instalacji elektrycznych. 

Rysunek 1 
 

 

 WAŻNA INFORMACJA: Zaleca się, by dolna 
część urządzenia nie znajdowała się wyżej niż 
1,22 m od podłoża, aby zachować optymalny kąt 
widzenia płomienia. 

UWAGA: Kominek należy zainstalować w 
dwóch (2) punktach, przy czym jednym z nich 
musi być kołek ścienny. 

OSTRZEŻENIE: W pewnych nietypowych 
warunkach może dojść do powstania wysokich 
temperatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Instalacja kominka 

 

Nie należy częściowo ani całkowicie zakrywać lub 
blokować dolnej części kominka. Dolna część 
urządzenia musi znajdować się co najmniej 356 
mm powyżej posadzki lub dowolnej innej 
powierzchni takiej jak blat stołu, aby zapewnić 
odpowiednią przestrzeń dla wylotu ciepła w 
dolnej części kominka (Rysunek 2).  
 
Rysunek 2 
 

 
 
 

 Przy pomocy wykrywacza kołków ściennych 
należy zlokalizować środek kołka, wprowadzić 
wkręt drewniany w kołek i pozostawić około 3 
mm wystających gwintów w celu zawieszenia 
kominka.  

 Drugi punkt montażowy należy wybrać  

w taki sposób, by znajdował się on jak najdalej 
(na lewo lub prawo) w stosunku do pierwszego 
spośród siedmiu (7) otworów (A do G 
wskazanych na Rysunku 1) na kominku do 
montażu ściennego, otwory te znajdują się w 
odległości 51 mm od siebie. Na przykład jeśli 
zakłada się wykorzystanie otworu B jako 
pierwszego otworu montażowego, drugim 
otworem montażowym musi być otwór G.  
 
Inne możliwe kombinacje to A-G, C-G, A-F, A-E, 
A-D i D-G.  

Oznaczyć lokalizację drugiej śruby 
montażowej; upewnić się, że leży ona w równej 
linii z pierwszą przy pomocy dostarczonej 
poziomicy klasycznej i w stosunku do samego 
kominka. Wkręcić kotwę ścienną z gwintem w 
ścianę przy pomocy wkrętaka krzyżowego aż łeb 
kotwy zrówna się z powierzchnią ściany.  
 
Należy zachować ostrożność w trakcie używania 
elektronarzędzia do instalacji kotwy z gwintem w 
płycie ściennej, ponieważ płyta może się 
przekrzywić, rozerwać lub nieznacznie wygiąć w 
wyniku przekręcenia. 
 

 Przy pomocy wkrętaka krzyżowego, wkręcić 
ścienną śrubę kotwową w kotwę znajdującą się 
już w ścianie, pozostawić 3 mm wystającego 
gwintu na montaż kominka. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Instalacja kominka 

 

 Należy zamocować komorę paleniskową na 
dwóch (2) śrubach montażowych, przy czym 
szyba przednia powinna być zdjęta. 

 Zaznaczyć miejsce otworu H. 

 Zdjąć kominek ze ściany. 

 Wprowadzić kotwę w płytę ścienną w 
oznaczonym miejscu. 

Zamocować kominek na dwóch (2) śrubach 
montażowych, przy czym szyba powinna być 
zdjęta. 

Dokręcić obie śruby montażowe przy użyciu 
wkrętaka. Należy uważać, by nie dokręcić śrub 
połączonych z kotwą ścienną zbyt mocno. 

 Wprowadzić śrubę z łbem krzyżowym w 
kotwę ścienną znajdującą się już w ścianie. 

 Otworzyć torbę z węgielkami i delikatnie 
wsypać je przez otwór górny przedniej szyby. 

Umieścić szybę tak jak pokazano to na 
Rysunku 3. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rysunek 3 

Należy upewnić się, że 
wsporniki szyby 
zaczepią się na 
kominku dzięki 
dostawieniu szyby do 
kominka, a następnie 
opuszczeniu jej w dół. 

Przymocować szybę 
przy pomocy czterech 
(4) wkrętów 
samogwintujących 
znajdujących się w 
zestawie. 



 

 
Instalacja kominka 

 

Zalecenia dotyczące montażu wnękowego 

OSTRZEŻENIE: Instalacja kominka musi 
być zgodna z obowiązującymi lokalnymi i/lub 
krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji 
elektrycznych oraz wymaganiami zakładów 
energetycznych. Wspomnianą instalację należy 
powierzyć należycie wykwalifikowanemu 
personelowi technicznemu w przypadku gdy 
wymagają tego przepisy prawa. 

Obramowanie od obudowy kominka należy 
pozostawić niezamocowane aż do momentu 
realizacji kroku 13. 

Przygotować otwór ścienny na podstawie 
wymiarów pokazanych na Rysunku 4. Należy 
zwrócić uwagę, że wymagana jest minimalna 
głębokość wynosząca 102 mm z uwzględnieniem 
grubości płyty ściennej. Należy upewnić się, że 
prześwit na kabel wychodzący u dołu kominka 
jest wystarczający. 
 
Rysunek 4 

 

 WAŻNA INFORMACJA: W przypadku 
zaistnienia niewielkich odległości w zabudowie 
ściennej lub zastosowań, które wymagają 
znacznej dokładności, zalecamy by 
wykorzystywać sam produkt w celu 
przeprowadzenia faktycznych pomiarów otworu 
ściennego. Dimplex nie ponosi odpowiedzialności 
za niedokładności wynikające z konstrukcji lub 
produkcji obudów. 
 

OSTRZEŻENIE: Należy upewnić się, że 
metoda montażu nie powoduje w żaden sposób 
zablokowania otworów wlotowych powietrza 
znajdujących się w górnej części urządzenia. 
 
Między górną częścią urządzenia a dowolną 
powierzchnią lub materiałem należy zachować 
odstęp wynoszący co najmniej 102 mm. 
 

 Podłączyć osobny, prawidłowo 
zabezpieczony obwód o mocy 240 V, 10 A. 
Podłączenie powinno posiadać kabel o długości 
do 2,44 m, łączący źródło zasilania ze skrzynką 
przyłączową kominka, po wykończeniu ściany 
 

UWAGA: Do zasilania wkładu kominka 
należy używać dwu-przewodnikowego kabla z 
uziemieniem w niemetalicznej osłonie (razem 3 
(trzy) druty). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Instalacja kominka 

 

Należy zastosować przewód zgodny lokalnymi i 
krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji 
elektrycznych, odpowiedni do przekazywania 
danego natężenia prądu. 
 
Podłączenie to musi również dawać możliwość 
zgodnego z przepisami prawa odłączenia 
dopływu prądu. 
 

Usunąć zewnętrzne zabezpieczenie i odsłonić 
końcówkę danego przewodu. 

Poluzować wkręty przytrzymujące pokrywę 
skrzynki przyłączowej urządzenia i zdjąć 
pokrywę. 

Wyciągnąć przewody ze skrzynki 
przyłączowej, poluzować listwę zaciskową i 
wyciągnąć przewód zasilający. (Rysunek 5) 
 
Rysunek 5 
 

 

 Przewód zasilający należy przeprowadzić 
przez przejście w zastępczej pokrywie skrzynki, 
dołączonej do zestawu, i docisnąć zaciskiem (nie 
dołączonym do zestawu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Przewód pod napięciem z urządzenia należy 
połączyć z przewodem pod napięciem sieci 
zasilającej. (Rysunek 6) 

 Podłączyć przewód neutralny z urządzenia z 
przewodem neutralnym z sieci zasilającej. 
(Rysunek 6) 

Przewód zielony (uziemienie) należy 
połączyć z zielonym przewodem z sieci zasilającej 
(Rysunek 6) 

Umieścić wszystkie połączenia w urządzeniu i 
założyć pokrywę skrzynki przyłączowej na 
urządzenie. Dopilnować, by zacisk uchwycił 
jedynie osłonę kabla podłączeniowego. 
 

 WAŻNA INFORMACJA: Wszystkie połączenia 
należy wykonać przed zamocowaniem urządzenia 
do ściany. 
 
 

 

 

 



 

 

 
Instalacja kominka 

 

Umieścić urządzenie we właściwej pozycji w 
otworze, wpuścić je bezpośrednio do środka i 
przymocować do kołków przy użyciu łączników. 
Przymocować dostarczone wsporniki przyścienne 
do górnej i dolnej części kominka w celu zakrycia 
luki w płycie ściennej (Rysunek 7).  

 Przymocować obramowanie kominka 
zgodnie z Rysunkiem 3. 
 
Rysunek 7 
 

 
 

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, 
nie należy zakrywać grzejnika. 
 

Instalacja w łazience 
 
Komorę paleniskową należy zabezpieczyć 
wyłącznikiem różnicowo prądowym lub obwodem 
do użytku łazienkowego. W przypadku 
zastosowania gniazdka, musi ono być łatwo 
dostępne. 
 
Niniejsze urządzenie jest urządzeniem 
elektrycznym, które nie jest wodoszczelne i w 
związku z tym należy je zainstalować w taki 
sposób, by uniemożliwić przedostanie się wody 
do urządzenia i zapobiec porażeniu prądem 
elektrycznym. Urządzenie należy instalować z 
dala od prysznica, wanny itd. 
 
W żadnym wypadku kominka nie należy 
umieszczać w miejscu, w którym może wpaść do 
wanny lub innego zbiornika na wodę. Ręczniki i 
inne materiały palne należy trzymać w odległości 
0,9 m od dolnej części urządzenia. 
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Rysunek 8 
 

 
Przyciski sterowania są umieszczone po prawej 
stronie kominka (Rysunek 8). 
 
A. Wyłącznik główny 
Wyłącznik główny dostarcza prąd do wszystkich 
funkcji urządzenia. 
 
B. Przyciski sterowania ręcznego 
Przyciski sterowania ręcznego pozwalają na 
ręczne sterowanie funkcjami urządzenia. 
 
Po włączeniu urządzenia, naciskanie przycisku „I” 
spowoduje przechodzenie przez kolejne trzy 
poziomy działania kominka: 
 
Poziom nr 1: Włączony jest efekt płomienia i 
zapala się pierwsza kontrolka świetlna. 
 

Poziom nr 2: Efekt płomienia pozostaje włączony, 
dodatkowo uruchamia się grzejnik w niższym 
przedziale temperatur i zapala się pierwsza oraz 
druga kontrolka świetlna. 
 
Poziom nr 3: Efekt płomienia pozostaje włączony, 
dodatkowo grzejnik uruchamia się w wyższym 
przedziale temperatur i zapalają się wszystkie 
trzy (3) kontrolki świetlne. 
 

Naciśnięcie przycisku " " w obojętnie którym 
momencie, spowoduje wyłączenie kominka. 
 
C. Kontrolki świetlne 
Kontrolki świetlne zapalają się, kiedy urządzenie 
przechodzi przez różne tryby działania. 
 
D. Przełącznik termostatu grzejnika 
Aby dostosować temperaturę do indywidualnych 
wymogów użytkownika należy najpierw włączyć 
grzejnik, przesuwając przełącznik termostatu do 
samego końca. Kiedy pomieszczenie osiągnie 
wymaganą temperaturę, przełącznik należy 
przesunąć w dół, aż do usłyszenia kliknięcia. 
Ustawienie w tej pozycji będzie utrzymywać 
pożądaną temperaturę pomieszczenia. Aby 
podwyższyć temperaturę, należy przesunąć 
przełącznik w górę do usłyszenia kolejnego 
kliknięcia, oznaczającego włączenie grzejnika. 
 
E. Górny przełącznik regulacji oświetlenia  
Górny przełącznik regulacji oświetlenia steruje 
jasnością górnego światła akcentującego 
wykorzystywanego do oświetlania węgielków. 
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Przestawianie termostatu przegrzewania 
W wypadku przegrzewania, automatyczny 
termostat wyłączy kominek, którego nie będzie 
można włączyć bez przestawienia. Można go 
przestawić, wyłączając główny wyłącznik 
(ustawiając go w pozycji „O”), odczekując 5 
minut i ponownie włączając urządzenie.  
 

UWAGA: Jeśli zachodzi potrzeba ciągłego 
przestawiania grzejnika, urządzenie należy 
wyłączyć z prądu i skontaktować się z lokalnym 
przedstawicielem.  
 

UWAGA: Aby uniknąć niebezpiecznych 
sytuacji związanych z przypadkowym 
przestawieniem termostatu przegrzania, 
urządzenie to nie powinno być podłączone do 
sieci sterowanej za pomocą osobnego 
przełącznika, jak na przykład regulatora 
czasowego czy też podłączone do obwodu, który 
jest regularnie włączany / wyłączany przez 
zakład energetyczny. 
 
Zdalne sterowanie 
Kominek jest wyposażony w pilota o 
częstotliwości radiowej. 

Pilot działa w zasięgu do około 15 m. Nie trzeba 
nakierowywać go w kierunku kominka i jego 
działanie utrzymuje się pomimo przeszkód na 
drodze fal radiowych (np. ścian). 
 
Nastawiona częstotliwość pilota jest jedną z setek 
niezależnych od siebie częstotliwości, co ma na 
celu zapobiec zakłóceniom ze strony innych 
urządzeń. 
 

WAŻNA INFORMACJA: Przed korzystaniem z 
pilota należy usunąć plastikowy pasek ochronny, 
wystający pomiędzy obudową pilota, a pokrywą 
baterii (Rysunek 9). 
Rysunek 9 
 

 
Wstępne ustawienie pilota 
W przypadku utrudnień w komunikacji pomiędzy 
pilotem a odbiornikiem, lub w przypadku  
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konieczności wymiany płyty pilota lub odbiornika, 
zachodzi potrzeba wstępnego ustawienia pilota. 
 
Przy wyłączonym urządzeniu: 
 

Upewnić się, że kominek jest zasilany 
prądem dzięki głównemu panelowi 
obsługowemu. 

Zlokalizować przyciski do ręcznego 
sterowania oraz włączyć przycisk On/Off. 
(Rysunek 8-A). 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk “I” (Rysunek 
8-B), aż zapalą się wszystkie kontrolki. 

Nacisnąć przycisk włączenia (ON) na pilocie. 
Kontrolki będą szybko migać a następnie zgasną. 

Użytkowanie pilota 
Pilot kontroluje działanie urządzenia w sposób 
sekwencyjny (od pozycji wyłączonej): tylko efekt 
płomienia; do płomienia z grzaniem w niskim 
przedziale temperatur; oraz do płomienia z 
grzaniem w wysokim przedziale temperatur. 
 
Podwyższenie poziomu następuje każdorazowo 
po naciśnięciu przycisku ON na pilocie zdalnego 
sterowania, natomiast kominek można wyłączyć 
w każdym momencie po naciśnięciu przycisku 
OFF. 
 
Wymiana baterii (Rysunek 9) 
Aby wymienić baterię: 

Zdjąć pokrywę baterii na pilocie. 

Prawidłowo włożyć jedną (1) baterię 12 V 
(A23) do przegródki na baterie. 

Ponownie nałożyć pokrywę baterii. 
 

 

 
Utrzymanie i konserwacja 

 

OSTRZEŻENIE: Przed podjęciem 
jakichkolwiek prac związanych z konserwacją lub 
oczyszczaniem urządzenia należy odłączyć 
zasilanie, aby zmniejszyć ryzyko powstania 
pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub 
obrażeń ciała u ludzi. 
 

Wymiana żarówek 
Należy wyłączyć urządzenie, odczekać 
przynajmniej pięć (5) minut i przed dotknięciem 
żarówek pozwolić im ostygnąć, aby uniknąć 
przypadkowego poparzenia skóry. 
 
Żarówki powinny być wymienione w razie 
zauważenia przyciemnienia płomienia. W 
kominku znajdują się dwie (2) żarówki 
oświetlające płomienie. 
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Wymagania dotyczące narzędzi: 
Wkrętak krzyżowy 
 
Pomocne wskazówki 
Dobrze jest wymienić wszystkie żarówki w tym 
samym czasie, jeśli zbliża się koniec ich 
zakładanego okresu użytkowania. Wymiana 
grupowa zmniejsza częstotliwość otwierania 
urządzenia w celu wymiany żarówek. 
 
Wymagania dotyczące żarówek 
Dwie (2) żarówki typu świecówki z trzonkiem E-
14 (małym), 60 W, 240 V. 
 
Moc żarówki nie powinna przekraczać 60 
W. 
Zalecenia dotyczące wymiany żarówek: 

Odłączyć zasilanie kominka poprzez wyjęcie 
wtyczki kominka z gniazdka lub wyłączenie go z 
panelu bezpiecznikowego. 

Zdjąć szybę. Wyjąć śruby mocujące szybę do 
obudowy kominka (Rysunek 3). 

Przytrzymać szybę obiema rękami, następnie 
unieść cały zespół do góry w celu jego wyjęcia 
(Rysunek 10). 
 
 

 
 

 
Rysunek 11 
 

 
Wyjąć dwie (2) śruby mocujące blok świetlny 

tak jak pokazano to na Rysunku 11, a następnie 
wyjąć blok świetlny. 

Sięgnąć do przepalonej żarówki i przekręcić 
ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 10 
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zegara w celu jej wyjęcia. 

Wkręcić nowe żarówki. 

Dokonać ponownego montażu bloku 
świetlnego i zespołu szyby, wykonując działania 
odwrotnej kolejności. 
 
Czyszczenie szyby 
Szybę czyści się u producenta podczas składania 
fabrycznego. urządzenia. Podczas przewozu, 
montażu, przenoszenia, itp. przezroczysta szyba 
może zostać zakurzona; odkurzenia można 
dokonać za pomocą czystej suchej szmatki. 
 
Do usunięcia odcisków palców lub innych 
zabrudzeń na szybie można użyć wilgotnej 
szmatki. Szyba powinna być wytarta do sucha 
przy użyciu ściereczki nie zostawiającej kłaczków, 
aby zapobiec powstaniu śladów po wodzie.  

Aby nie zadrapać szyby, nie należy stosować 
środków mogących zarysować powierzchnię 
szyby lub płynów w sprayu. 
 
Czyszczenie powierzchni kominka 
 
Do usunięcia odcisków palców lub innych 
zabrudzeń na powierzchni kominka można użyć 
wilgotnej szmatki z łagodnym detergentem. 
Powierzchnia kominka powinna być wytarta do 
sucha przy użyciu ściereczki nie zostawiającej 
kłaczków, aby zapobiec powstaniu śladów po 
wodzie. 
 
Aby nie zadrapać powierzchni urządzenia, nie 
należy stosować środków mogących ją zarysować 
lub też płynów w sprayu. 
 

 
 

 

 
Części zamienne 

 
Przednia szyba…….…………………5901170100RP 
Silniczek napędz. pręt migocz….2000210100RP 
Pręt migoczący.……………………..5901110100RP 
Oprawka lampowa………………….4200090200RP 
Lustro…..……………………………….5901180100RP 
Termostat..………………………..….2300150100RP 
Włącznik / Wyłącznik……………..2800070700RP 
Pokrętło..………………………………8801080100RP 

Odbiornik pilota……….……………..3000380200RP 
Listwa zaciskowa.……………………4000070100RP 
Dmuchawa……………………………..6904280100RP 
Zestaw kabli.…………………………..4100040300RP 
Wiązka przewodów………………….2500400400RP 
Regulator światła…………………….3000250100RP 
Pilot……………………..………………..3000370100RP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Gwarancja 

 
Przed wysyłką kominki elektryczne Dimplex są poddawane testom i kontrolom, a nabywcy każdego 
nowego produktu przysługuje gwarancja. Każda część, która w ciągu jednego roku okaże się wadliwa 
ze względu na zastosowany materiał lub wykonanie, w przypadku normalnego użytkowania, zostanie 
bezpłatnie naprawiona lub wymieniona. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty 
poniesione w związku z montażem, wycofaniem z użycia lub transportem produktu. Wszelkie wady 
tego rodzaju należy zgłosić autoryzowanemu przedstawicielowi w miejscu zakupu produktu, 
uprawnionemu do dokonania naprawy lub wymiany produktu zgodnie z warunkami niniejszej 
gwarancji. 
 
Zgodnie z niniejszą gwarancją, firma zobowiązuje się jedynie według własnego uznania do naprawy 
lub wymiany wszystkich części, które okażą się wadliwe lub zwrotu ceny zakupu takich części. 
 
Właściciel/użytkownik przyjmuje wszystkie inne ryzyka, jeżeli takie wystąpią, włącznie z 
ryzykiem bezpośredniej lub pośredniej straty lub szkody następczej powstałej w związku 
z korzystaniem lub nieumiejętnym korzystaniem z urządzenia. 
 
Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli według wyłącznej oceny firmy, szkoda lub awaria były 
wynikiem wypadku, modyfikacji, niewłaściwego użycia, nadużycia, nieprawidłowego montażu lub 
eksploatacji urządzenia podłączonego do niewłaściwego źródle zasilania. 
 
 

* Gwarancja nie obejmuje żarówek. 
Naprawy 
Informacji odnośnie do gwarancji, czy autoryzowanych punktów napraw udziela lokalny przedstawiciel 
handlowy. 
 
Utylizacja 

 

Dotyczy urządzeń elektrycznych sprzedawanych w krajach Wspólnoty Europejskiej. 
Zużytego sprzętu elektrycznego nie można wyrzucać wraz ze śmieciami do 
normalnych pojemników na odpady. Wskazane jest oddanie zużytego sprzętu do 
punktów recyklingu. Informacji dotyczących zasad prowadzenia recyklingu 
zużytego sprzętu w danym kraju użytkownik powinien zasięgnąć u władz lokalnych 
lub przedstawiciela handlowego. 

 

 

Niniejszy produkt odpowiada europejskiej normie bezpieczeństwa Nr EN60335-2-
30 oraz normom dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 
EN55014, EN61000 i EN50366, które obejmują podstawowe wymogi dyrektyw UE 
2006/95 oraz 2004/108. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


