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1 Zasady u ytkowania


Szanowni Pa stwo!
Bardzo prosimy o przeczytanie wszystkich informacji 
zawartych w niniejszej instrukcji. Instrukcj  nale y
zachowa  w bezpiecznym miejscu i w razie 
przekazania lub sprzeda y urz dzenia przekaza  j
nowemu w a cicielowi. 


Urz dzenie mo e by  u ywane przez dzieci w
wieku powy ej 8 lat oraz osoby o
ograniczonej sprawno ci fizycznej,
sensorycznej lub umys owej lub
nieposiadaj ce odpowiedniego
do wiadczenia i wiedzy, je li b d  one
pozostawa y pod nadzorem lub zostan
zaznajomione z zasadami bezpiecznego
u ywania urz dzenia i b d wiadome
zagro e  wynikaj cych z u ywania
urz dzenia! Nie pozwoli , aby dzieci bawi y
si  urz dzeniem. Urz dzenie nie mo e by
czyszczone ani konserwowane przez dzieci
bez nadzoru!


Dzieci w wieku poni ej 3 lat nie mog  zbli a
si  do urz dzenia, chyba e pozostaj  pod
sta ym nadzorem. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat
mog  w cza  i wy cza  urz dzenie, je li
pozostaj  pod nadzorem lub zostan
zaznajomione z zasadami bezpiecznego
u ytkowania urz dzenia i b d wiadome
zagro e  wynikaj cych z u ywania
urz dzenia, o ile urz dzenie jest ustawione
lub zainstalowane w swoim normalnym
po o eniu!


Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mog
pod cza  wtyczki do gniazdka, regulowa
urz dzenia, czy ci  urz dzenia ani
przeprowadza  konserwacji urz dzenia!


Niektóre elementy urz dzenia mog  si
mocno nagrzewa  i powodowa  poparzenia.
Szczególn  ostro no  nale y zachowa  w
obecno ci dzieci lub osób wymagaj cych
opieki!


Urz dzenia nie wolno ustawia  pod 
gniazdkiem przy cianie!


W przypadku uszkodzenia kabla zasilaj cego
musi on zosta  wymieniony przez producenta
lub autoryzowany serwis b d  inn  osob  o
porównywalnych kwalifikacjach!


Aby nie dopu ci  do przegrzania, nie wolno
przykrywa  grzejnika!


Urz dzenia nie wolno u ywa  w
pomieszczeniach z wann , prysznicem lub
basenem, ani w pobli u umywalek lub
przy czy wody!


Widoczny obok symbol jest
umieszczony na grzejniku i oznacza,
e grzejnika nie wolno przykrywa !

Urz dzenie wolno u ywa  wy cznie w sposób opisany w in-
strukcji monta u i u ytkowania! 
Urz dzenie pod cza  wy cznie do sieci napi cia przemi-
ennego zgodnej z tabliczk  znamionow .
Urz dzenie musi zainstalowa  specjalista zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami bezpiecze stwa.
Urz dzenie jest przeznaczone wy cznie do podgrzewania
powietrza w zamkni tych pomieszczeniach. 
Naprawy i konserwacje urz dzenia mo e wykonywa
wy cznie odpowiednio wykwalifikowany personel. 
W przypadku awarii lub nieu ywania urz dzenia przez
d u szy czas nale y je od czy  od zasilania (wy czy  bez-
piecznik). 
Grzejnika nie wolno u ywa  w pomieszczeniach, w których
stosowane s  substancje atwopalne, np. rozpuszczalniki. 


Nie wolno k a  przewodu zasilaj cego na
urz dzeniu! W przypadku uszkodzenia
przewodu zasilaj cego lub przewodu
urz dzenia nie wolno go u ywa . Zagro enie
dla ycia!


Po pod czeniu do sta ej instalacji urz dzenie
od czaj ce musi by  wyposa ony w co
najmniej 3 mm rozwarciem styków na ka dym
s upie. (Automatyczne)
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Aby unikn  zagro enia na skutek
przypadkowego zresetowania ogranicznika
temperatury, grzejnik nie mo e by  zasilany
przez zewn trzne urz dzenie steruj ce, np.
sterownik czasowy, ani po czone z
obwodem elektrycznym w czanym i
wy czanym regularnie przez inne
urz dzenie!


Grzejnik nie mo e wspó pracowa  z
programatorem, w cznikiem czasowym,
osobnym systemem zdalnego sterowania ani
jakimkolwiek innym urz dzeniem, które
automatycznie w cza grzejnik, poniewa  w
przypadku przykrycia lub niew a ciwego
ustawienia grzejnika istnia oby ryzyko po aru!

2 Opis techniczny urz dzenia
Moc grzewcza: 2000 W
Napi cie przy czenia: 1/N/PE~, 230 V, 50 Hz
Stopie  ochrony: IP20
Klasa ochrony:  I (z przewodem ochronnym)
Wymiary urz dzenia wolnostoj cego: (S x W x G) 

575 x 418 x 200 mm
Wymiary urz dzenia montowanego na cianie: (S x W x G)

575 x 350 x 125 mm
Masa: 4,1 kg (DX421), 4,3 kg (DX422T)

3 Ustawienie, monta
Urz dzenie grzewcze mo e by  ustawiane wy cznie
na równej, poziomej powierzchni, w sposób przedsta-
wiony na rysunku. U ytkowanie na dywanach z d ugim
w osiem jest niedozwolone. Nale y zachowa  ostro -
no  przy ustawianiu przed atwopalnymi przedmio-
tami. 
Monta  lub ustawienie pod ciennym gniazdem przy -
czeniowym s  niedozwolone. Nale y przestrzega  mi-
nimalnych odst pów.

Ponadto nale y zachowa  co najmniej 500 mm od-
st pu od przodu urz dzenia do atwopalnych przed-
miotów, np. zas on, r czników lub wra liwych na ciep o
tworzyw sztucznych.

3.1 Monta  nó ek
W adnym wypadku nie
mo na ustawia  urz dze-
nia grzewczego bez do -
czonych nó ek.
Obydwie ruby mocuj ce
do nó ek (A) znajduj  si  w
dolnej cz ci urz dzenia.
Odkr ci ruby mocuj ce.
Zatrzasn  nó ki w sposób

przedstawiony na rysunku i dokr ci .

3.2 Monta cienny
Wtyczka urz dzenia musi by  dost pna po monta u.
Urz dzenie grzewcze mo e by  instalowane wy cznie
na pionowej cianie w uk adzie poziomym przedsta-
wionym na rysunku. 
Nale y zwróci  uwag  na to, by w górnej i w dolnej cz -
ci urz dzenia powietrze mog o swobodnie przep y-

wa .
Zgodnie z VDE 0100 cz  701 nie mo na montowa
urz dzenia w obszarze podlegaj cym ochronie.
Znajduj ce si  w dolnej cz ci urz dzenia uchwyty
cienne (B) musz  zosta  zastosowane.

Wywierci  otwory mocuj ce na oba górne uchwyty
cienne w odleg o ci 358 mm i przymocowa  ko -

kami.
Przykr ci  górne uchwyty cienny i zaczepi  urz -
dzenie grzewcze.
Wsun  trzeci uchwyt cienny w doln  szczelin
na tylnej ciance urz dzenia.
Sprawdzi  ustawienie urz dzenia grzewczego w
poziomie i zaznaczy  miejsce na otwór na dolny
uchwyt cienny.
Zdj  urz dzenie grzewcze, wywierci  otwór mo-
cuj cy na dolny uchwyt cienny i przymocowa  ko -
kami.
 Ponownie umie ci  urz dzenie grzewcze w gór-
nych uchwytach ciennych i przykr ci  dolny
uchwyt do ciany.
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4 Przy cze elektryczne
Dane dotycz ce napi cia podane na tabliczce znamio-
nowej musz  by  zgodne z dost pnym napi ciem sie-
ciowym.
Wtyczka urz dzenia musi by  zawsze dost pna.

5 Tryb pracy
Temperatur  pomieszczenia mo na regulowa  za po-
moc  bezstopniowego termostatu (C). Je li pokr t o
zostanie ustawione na najmniejszej pozycji maksymal-
nie w lewo (patrz rysunek), termostat za cza urz dze-
nie grzewcze przy temperaturze otoczenia wynosz cej
ok. 5°C. 
Do za czania/wy czania urz dzenia grzewczego
s u y w cznik sieciowy (D).
Za pomoc  prze cznika trybu pracy (E) mo na wybie-
ra  pomi dzy dwoma stopniami grzania (I = 1000 W
lub II = 2000 W).
Kiedy urz dzenie grzeje, wieci czerwona kontrolka.


W zale no ci od wielko ci pomieszczenia, zu ycia
ciep a i ustawienia termostatu, przy braku kontroli
ogrzewania mo e doj  do przegrzania pomieszcze .
Mo e to spowodowa  zagro enie dla osób, które przy
zbyt wysokiej temperaturze nie s  w stanie opu ci
pomieszczenie.

5.1 Tryb wentylatora (tylko typ urz dzenia DX 422T)
Po wci ni ciu przycisku F nast puje w czenie wenty-
latora, który powoduje szybsze rozprowadzanie ciep a
dzi ki zwi kszonej cyrkulacji powietrza.
Wentylator mo e te  by  u ywany jako dmuchawa
zimnego powietrza.
W przypadku u ytkowania jako wentylator zimnego po-
wietrza nale y przestawi  pokr t o termostatu na mak-
symaln  warto  (w kierunku zgodnym z ruchem wska-
zówek zegara).

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach
Zmiany techniczne zastrze one

6 Ochrona przed przegrzaniem 
W przypadku niedozwolonego przegrzania urz dzenie
grzewcze jest automatycznie wy czane. W tym przy-
padku nale y od czy  wtyczk  zasilania i pozostawi
urz dzenie wy czone przez kilka minut, tak aby ogra-
nicznik temperatury móg  si  ponownie za czy .
Nast pnie nale y usun  mo liw  przyczyn , np. za-
stawiona lub zas oni ta kratka wentylacyjna. Kiedy
urz dzenie sch odzi si  w wystarczaj cym stopniu,
mo na je ponownie w czy .

7 Usterki
Je li urz dzenie grzewcze nie emituje ciep a, nale y
sprawdzi , czy jest w czone, oraz czy termostat jest
ustawiony na w a ciw  temperatur , a nast pnie, czy
automat w rozdzielaczu pr du jest w czony lub czy
bezpiecznik jest sprawny.
Je li nie mo na usun  usterki, nale y zwróci  si  do
najbli szego punktu serwisowego. 
Do realizacji zlecenia potrzebny b dzie numer E oraz
liczba FD urz dzenia. Dane te znajduj  si  na tabliczce
znamionowej.
Naprawy urz dzenia mog  by  wykonywane wy cznie
przez specjalist  elektryka lub przez serwis posprzeda-
owy.

8 Serwis posprzeda owy
W razie potrzeby nale y poinformowa  firm  Robert
Bosch Hausgeräte GmbH, która jest odpowiedzialna
za serwis posprzeda owy. 
Dane kontaktowe dost pne s  na stronie 2 w rozdziale
„Gwarancja, serwis posprzeda owy, adres”.

9 Czyszczenie
Przed czyszczeniem nale y od czy  urz dzenie od
sieci i odczeka  do ostygni cia. Zewn trzn  cz
mo na czy ci  mi kk , wilgotn ciereczk . Nie nale y
stosowa  proszków do czyszczenia ani politur do
mebli, poniewa  mog  one uszkodzi  powierzchni .
Nagromadzony kurz mo na odessa  z urz dzenia od
zewn trz za pomoc  odkurzacza.

10 Gwarancja
Dla tego produktu udzielamy gwarancji na 2 lata zgod-
nie z naszymi postanowieniami gwarancyjnymi.

11 Wskazówki dotycz ce utylizacji
Nie nale y wyrzuca  urz dzenia z odpadami
domowymi, lecz przekaza  je do lokalnego
punktu utylizacji.

Telefon: +49 9221 709-564
Faks:       +49 9221 709-589
E-mail:   09221709589@dimplex.de
www.dimplex.de


