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KOMINEK Z SERII LIVING ART 
 

WAŻNE: NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI. 

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
W trakcie korzystania urządzeń elektrycznych, należy zawsze 
przedsięwziąć podstawowe środki ostrożności, aby 
ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego oraz 
obrażeń, uwzględniając następujące kwestie: 
Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, należy skontaktować się z 
dostawcą przed montażem i uruchomieniem urządzenia 
Nie używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, 
natrysku, basenu. 
Nie umieszczać kominka bezpośrednio pod gniazdkiem 
sieciowym lub przy puszce przyłączeniowej. 
Nie używać na wolnym powietrzu. 
OSTRZEŻENIE: Model LVA192 wyposażony jest w dwie kratki 
grzejnika wentylatorowego po obu stronach ekranu. Kratki te 
nie mogą być w żadnym wypadku blokowane czy zakrywane. 
Z każdej strony należy zapewnić prześwit 250 mm, zob. 
instrukcje dotyczące instalacji. 
Gdy wentylatory funkcjonują w warunkach gorących, kratki 
nagrzewają się przy czym w takim wypadku należy 
dopilnować by nie dotykano ich. 
OSTRZEŻENIE: NIE BLOKOWAĆ OTWORÓW 
WENTYLACYJNYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W GÓRNEJ I 
DOLNEJ CZĘŚCI URZĄDZENIA, PONIEWAŻ MOŻE DOJŚĆ 
DO USZKODZENIA W WYNIKU JEGO PRZEGRZANIA. 
W przypadku awarii, kominek należy odłączyć od gniazdka 
sieciowego. 
Urządzenie należy odłączyć od zasilania w przypadku 
nieużywania go przez dłuższy okres czasu. 
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania 
przez dzieci lub inne osoby bez opieki lub nadzoru, jeżeli ich 
sprawność fizyczna, sensoryczna lub umysłowa nie pozwala 
im na bezpieczne korzystanie z niego. Dzieci powinny 
znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie będą 
bawić się urządzeniem. 
Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi on zostać 
wymieniony na oryginalny, dedykowany przewód dostępny u 
producenta urządzenia lub jego dystrybutora. 
Na niniejszym urządzeniu nie należy ustawiać źródeł ciepła 
bez zabezpieczenia takich jak świece. 
Ostrzeżenie – Urządzenia nie należy stawiać w pobliżu źródeł 
wycieków lub narażać na opryskanie substancjami ciekłymi. 
Nie należy na nim ustawiać przedmiotów wypełnionych 
cieczami takich jak wazony.  
Ostrzeżenie – niniejsze urządzenie jest urządzeniem o 
konstrukcji klasy 1, przy czym należy je podłączać do 
gniazdka zasilającego z kołkiem uziemiającym. 
OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ PRZEGRZANIA, URZĄDZENIA 
NIE NALEŻY ZAKRYWAĆ. 
Na kominku umieszczona jest plakietka „DO NOT COVER” 
wskazująca, że nie należy go przykrywać.  

Zawartość opakowania 

 Kominek z serii Living Art 

 Ścienna płyta montażowa (dołączona do kominka 
Living Art. do montażu) 

 Śruby montażowe i kołki ścienne 

 Pilot zdalnego sterowania i bateria (typ AAA) 

 Kabel 
 
Charakterystyka produktu 
 Wybór 8 różnych scen tematycznych 
Odpowiednie efekty dźwiękowe dla każdej sceny tematycznej 
Sterowanie głośnością dźwięku 
Bliźniacze grzejniki wentylatorowe z opcjonalnym nadmuchem 
powietrza ciepłego lub zimnego. (Wyłącznie na LVA192) 
Łączna wydajność cieplna grzejników wentylatorowych 
1100W@230V. (Wyłącznie na LVA192) 
Naścienna płyta montażowa przeznaczona do prostego i 
bezpiecznego montażu naściennego. 
Udogodnienia dla obsługi ręcznej. 
Zdalne sterowanie doborem scen tematycznych, efektami 
dźwiękowymi, przełączaniem grzejnika wentylatorowego i opcją 
trybu gotowości. 
Stylowy pilot zdalnego sterowania scenami tematycznymi. 
Czerwone wskaźniki trybu gotowości oraz pracy grzejnika 
wentylatorowego. 
Efekt lustra, gdy urządzenie jest wyłączone. 
Łatwe w utrzymaniu w stanie nie noszącym śladów użytkowania. 
Fabrycznie instalowana bezpieczna karta pamięci CF. 
 
Instalacja 
Ostrzeżenie. 
Niniejszego grzejnika nie wolno umieszczać bezpośrednio 
pod gniazdkiem sieciowym. 
Po obu stronach urządzenia zachować prześwity 250 mm 
zgodnie z rysunkiem 1. 
Nie blokować otworów wentylacyjnych w dolnej i górnej 
części urządzenia, ponieważ może dojść do przegrzania 
urządzenia skutkującego jego uszkodzeniem. 
Nie podłączać urządzenia, jeżeli nie jest ono właściwie 
przymocowane do ściany oraz bez zaznajomienia się z 
instrukcją obsługi. 
W trakcie instalacji urządzenia, należy uważać by nie 
uszkodzić kabli ukrytych w ścianie. 
W trakcie wywiercania otworów należy zachować ostrożność. 
 
Niniejsze modele urządzenia są przeznaczone do montażu 
ściennego na stałe – zob. Rys. 1, aby uzyskać informacje na 
temat zalecanych odległości pomiędzy spodnią częścią 
urządzenia a posadzką tak, by uzyskać optymalne warunki 
wizualne dla ekranu wyświetlacza. Schemat płyty montażowej 
oraz umiejscowienie gniazdka elektrycznego wskazano liniami 
przerywanymi na Rysunku 1”b”. Wszelkie wskazane wymiary są 
wymiarami zalecanymi. 

 
Połączenie elektryczne 
OSTRZEŻENIE – URZĄDZENIE NALEŻY UZIEMIĆ. 
Z niniejszego urządzenia należy korzystać podłączając je do 
źródła zasilania na prąd zmienny, natomiast napięcie oznaczone 
na tabliczce znamionowej musi odpowiadać napięciu zasilania. 
Nie włączać urządzenia bez uprzedniego upewnienia się, że 
zostało właściwie zainstalowane. Przed włączeniem należy 
przeczytać wszelkie ostrzeżenia i zapoznać się z instrukcją 
obsługi. 
 
Uwagi ogólne 
Należy ostrożnie rozpakować urządzenie jak również zachować 
opakowanie w celu ewentualnego wykorzystania w przyszłości, w 
razie potrzeby przeniesienia urządzenia lub zwrócenia go 
dostawcy.  

Płytę ścienną mocuje się do płyty montażowej przy pomocy 
dwóch śrub (zob. Rys 4, szczegół „X”, „1”). Aby przymocować 
urządzenie do ściany, należy najpierw zdjąć płytę ścienną z płyty 
montażowej poprzez wyjęcie dwóch śrub oraz obrócenie 
zawiasów narożnych od płyty montażowej. Uwaga: Należy 
zachować obie śruby do późniejszego wykorzystania. 
 
Przymocować płytę ścienną do ściany przy użyciu dostępnych 
kołków ściennych i śrub. (Uwaga: Należy upewnić się, że śrub i 
kołków można używać dla danego rodzaju ściany). 
 
Płytę ścienną należy wykorzystać jako szablon w celu 
zaznaczenia miejsc otworów do wiercenia – zob. Rys. 2. 
Nawiercić i przymocować płytę ścienną we wskazanym 
początkowo miejscu używając do tego celu jednej śruby, aby 
upewnić się, że płyta jest równo ułożona przed oznaczeniem i 
wywierceniem pozostałych otworów. 

 

 



Należy upewnić się, że płyta ścienna jest właściwie dopasowana 
w górnej części, tj. boczne haczyki są skierowane do góry. – zob. 
Rys. 3. 
 
Urządzenie może być następnie zawieszone na płycie ściennej 
poprzez dopasowanie otworów na płycie montażowej z bocznymi 
haczykami na płycie ściennej. 
 
Należy sprawdzić i upewnić się czy haczyki dolne również zostały 
wprowadzone we właściwe otwory. 
 
Zawiasy narożne na płycie ściennej można wykorzystać w celu 
zabezpieczenia urządzenia przed niezamierzonym 
przemieszczeniem. Należy jedynie obrócić zawiasy ku górze do 
pozycji powyżej płyty montażowej (zob. Rys. 2 i Rys 3). Można je 
przymocować śrubami, przy użyciu wcześniej wyjętych śrub (Rys. 
4, szczegół „X”, „1”). 
 
UWAGA: Urządzenie należy połączyć na stałe z wyłącznikiem z 
bezpiecznikiem umieszczonym za panelem szklanym tak, aby był 
niewidoczny (zob. Rys. 1, „b”). Kompaktowa karta pamięci flash 
stanowi część wyposażenia fabrycznego i jest chroniona pokrywą 
bezpieczeństwa przymocowaną śrubami (zob. Rys. 4”a”). W 
czasie normalnego użytkowania dostęp do karty nie jest 
konieczny. 
 
Prosimy o kontakt z wykwalifikowanym elektrykiem odnośnie 
odpowiedniego połączenia przewodów elektrycznych. 
 
Obsługa: - LVA192 – LVA192NH 
 
Podłączyć łącznik IEC z wylotu okablowania stałego do gniazda 

bezpiecznikowego SSC 10A 250V) na urządzeniu (Rys. 1, 

szczegół A, 1). 

 

Należy najpierw włączyć przełącznik zasilania „ON” (zob. Rys. 5, 

szczegół „Z”,1 w celu korzystania z urządzenia. 

W momencie uruchomienia przełącznika „ON” automatycznie 

pojawi się jedna ze scen tematycznych. 

 

Wybór scen tematycznych oraz sterowanie dźwiękiem można w 

tym momencie realizować ręcznie lub przy pomocy pilota 

zdalnego sterowania, zob. instrukcje poniżej. 

 

Uwaga: Użytkownik może zauważyć zatrzymanie obrazu przez 

krótki okres czasu, trwający nie dłużej niż 0.5 sekundy po scenie 

trwającej 5 minut. Jest to normalna sytuacja i nie powinna ona 

stanowić powodu do obaw. 

 

Bliźniacze grzejniki wentylatorowe umieszczone jeden po lewej 

stronie i drugi po prawej można uruchomić ręcznie odpowiednimi 

przyciskami (zob. Rys. 5, szczegół „Z”, 2) lub pilotem zdalnego 

sterowania. O pracy wentylatorów informuje czerwona lampka, 

która pozostanie zapalona, gdy wentylatory są w użyciu, (zob. 

Rys. 1, szczegół B, 1). Każdy grzejnik wentylatorowy posiada 

przełącznik poszczególnych funkcji (zob. Rys. 1, szczegół C), co 

zapewnia działanie zimnego nadmuchu, gdy ciepło nie jest 

wymagane (wyłącznie LVA192) 

Sterowanie ręczne – LVA192 – LVA192NH 
Przyciski sterowania ręcznego dla ekranu są umiejscowione 
w górnej części urządzenia za szklanym panelem (zob. Rys. 
4, szczegół „Y”). 

 
Przełącznik membranowy działa zgodnie z poniższym opisem 

 Przełącznik gotowości „On”/”Off”, 
czerwona lampka wskazuje tryb gotowości. (zob. 
Rys. 1, szczegół B, 2) 

 „Przycisk zwiększania dźwięku 

 Przycisk ściszania dźwięku (w dół) 

 Wybór sceny tematycznej „Góra” 

 Wybór sceny tematycznej „Dół” 
 

Ręczny przełącznik dla grzejników wentylatorowych, (zob. 
Rys. 5, szczegół „Z”, 2). Każdy grzejnik wentylatorowy 
posiada przełącznik funkcyjny dla opcji podmuchu gorącego 
lub zimnego. (zob. Rys. 1, szczegół C). (Wyłącznie 
LVA192). 

 
Wyłącznik zasilania urządzenia (zob. Rys. 5, szczegół „Z”, 
1) może być użyty do wyłączania urządzenia, gdy jego 
praca nie jest konieczna, tj. na noc lub gdy urządzenie nie 
pracuje przez dłuższy czas. 
 
Sterowanie zdalne: - LVA192 – LVA192NH 
 
Pilota zdalnego sterowania można używać od momentu 
uruchomienia urządzenia (zob. Rys. 5, szczegół „Z”, 1). 
 
Skierować pilot zdalnego sterowania na ekran (czujnik 
podczerwieni został wskazany na Rys. 1, szczegół B, 3), 
wybrać dowolną z ośmiu scen tematycznych na pilocie 
zdalnego sterowania (zob. Rys. 7).  
 
Każdej scenie przypisany jest określony efekt dźwiękowy, 
który może być aktywowany i regulowany w górę lub w dół 
poprzez naciśnięcie przycisków sterowania głośnością 

( i ) aż do osiągnięcia wymaganego poziomu. 
 
Grzejniki wentylatorowe mogą być włączane i wyłączane 

przy pomocy przycisków lub . Czerwona 
lampka wskazuje, że wentylatory pracują i pozostanie 
zapalona gdy wentylatory będą włączone. (zob. Rys. 1, 
szczegół B, 1). (wyłącznie LVA192) 
 
Funkcje przycisków zostały określone zgodnie z poniższym 
opisem: 

 scena tematyczna „ognisko opalane 
węglem 

 scena tematyczna „ognisko opalane 
drewnem” 

 scena tematyczna „żarzący się ogień 

 scena tematyczna „wiosna” 

 scena tematyczna „lato” 

 scena tematyczna „jesień” 

 scena tematyczna „zima” 

 scena tematyczna „akwarium” 
 



 Włączony/wyłączony grzejnik wentylatorowy (opcja 
ciepłego lub zimnego nadmuchu wybierana jest ręcznie – 
wyłącznie LVA192). 
 

 

W momencie uruchomienia przełącznika trybu gotowości, nastąpi 
wyłączenie grzejników wentylatorowych, jeżeli będą akurat 
włączone, przy czym ich ponowne automatyczne włączenie nie 
dojdzie do skutku, gdy tryb gotowości urządzenia zostanie 
wyłączony. W razie potrzeby trzeba będzie je włączyć 
samodzielnie, ręcznie albo przy użyciu pilota zdalnego 
sterowania.  
 
Czerwona lampka wskaże, kiedy urządzenie jest w trybie 
gotowości. (zob. Rys. 1, szczegół B, 2). 
 
Na modelu LVA182, grzejniki wentylatorowe mogą być 
obsługiwane, gdy scenki są w trybie oczekiwania, jeżeli taka jest 
konieczność, a w każdym razie pojawią się dwie wyświetlone 
czerwone lampki - jedna wskazująca tryb gotowości, a druga 
pracę grzejników wentylatorowych (zob. 1, szczegół B, 1 & 2).  
 
Zespól sterowania zdalnego 
 
Uwaga: Pilot zdalnego sterowania zapakowany jest osobno.  

1. Zdjąć pokrywę baterii z tyłu przekaźnika zdalnego 
2. Włożyć baterie AA do pilota zdalnego sterowania (zob. 

Rys. 6) 
3. Ponownie założyć pokrywę baterii. 

 
Utylizacja baterii z których nastąpił wyciek 
 
Baterie należy utylizować we właściwy sposób zgodnie z 
przepisami europejskimi, krajowymi i lokalnymi. Możliwy jest 
wyciek elektrolitu z baterii w przypadku umieszczenia różnych 
typów baterii, niewłaściwego umieszczenia, lub jeżeli baterie nie 
zostaną wymienione w tym samym czasie, lub gdy zostaną 
wrzucone do ognia lub w przypadku prób ładowania baterii, które 
nie są do tego celu przystosowane.  

Utylizacja 

 Dla produktów elektrycznych sprzedawanych na 
obszarze Wspólnoty Europejskiej. Pod koniec życia produktów 
elektrycznych nie należy utylizować ich wraz z odpadami 
domowymi. Odzysk takich produktów należy przeprowadzić w 
odpowiednich punktach. Należy zasięgnąć porady władz 
lokalnych lub sprzedawcy detalicznego w danym kraju odnośnie 
możliwości ponownego ich wykorzystania. 

 
Czyszczenie. 
OSTRZEŻENIE – NALEŻY ZAWSZE ODŁĄCZAĆ URZĄDZENIE 
OD ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO PRZED CZYSZCZENIEM. 
Do czyszczenia ogólnego użyć czystej szmatki do ścierania kurzu 
– nigdy nie należy używać żrących środków czyszczących. 
Szklany ekran widokowy powinien być dokładnie oczyszczany 
miękką szmatką. NIE UŻYWAĆ środków do czyszczenia szkła. 
 
Obsługa posprzedażowa 

Jeżeli wymagana będzie obsługa posprzedażowa lub jeżeli 
konieczny będzie zakup jakichkolwiek części zamiennych, 
prosimy o kontakt ze sprzedawcą detalicznym u którego 
urządzenie zostało zakupione lub o kontakt pod numerem 
serwisu odpowiadającym krajowi podanemu na państwa karcie 
gwarancyjnej. Prosimy nie dokonywać zwrotu wadliwego 
produktu, ponieważ może to skutkować utratą lub 
uszkodzeniem produktu i opóźnieniem w uzyskaniu 
zadowalającej usługi. Prosimy zachować paragon jako dowód 
zakupu i kartę gwarancyjną.  

 

 
 

 

 

 


