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 Spis treści

 

 PROSIMY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ 
INSTRUKCJĘ

Oznaczenia zastosowane w niniejszej instrukcji:

!   UWAGA:  Ważne procedury oraz techniki, które wymagają podkreślenia.

 WAŻNE: Procedury oraz techniki, których nieuważne przestrzeganie doprowadzi do 
uszkodzenia urządzenia.

  OSTRZEŻENIE: Procedury oraz techniki, których nieuważne przestrzeganie przez 
użytkownika może doprowadzić do pożaru, poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

„Nagła zmiana temperatury powietrza (np. przeniesienie urządzenia z mrozu do ciepłego 
pomieszczenia) może spowodować skroplenie się wilgoci wewnątrz urządzenia i zakłócić 
jego funkcjonowanie po włączeniu.

Po przetransportowaniu urządzenia lub po przechowywaniu go w ujemnych temperaturach 
powietrza zewnętrznego, urządzenie należy przed włączeniem umieścić w ciepłym 
pomieszczeniu na co najmniej 3 godziny.”
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Witamy i gratulujemy zakupu

Dziękujemy i gratulujemy zakupu kominka elektrycznego Dimplex. Prosimy 
zwrócić uwagę na to, gdzie znajdują się numer modelu oraz numer seryjny 
produktu.  Będą one niezbędne w przypadku, gdyby koniecznością okazało się 
uzyskanie pomocy technicznej.

Naklejki z nr modelu 
i nr seryjnym

Prosimy uważnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję.
  WAŻNE: Przed rozpoczęciem instalacji prosimy o uważne zapoznanie się 
ze wszystkimi zaleceniami i ostrzeżeniami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń 
grozi porażeniem prądem, pożarem i spowoduje unieważnienie gwarancji. 

Model nr: RLG20 EU

Moc grzejna 230V 240V

Nominalna moc grzejna P Nom 1,3 - 1,4 kW

Minimalna moc grzejna P min 0,8 - 0,9 kW

Maksymalna ciągła moc grzejna P max,c 1,7 - 1,8 kW

Zużycie energii na potrzeby własne

W trybie oczekiwania el SB 0,02 - 0,02 W

Informacje techniczne

PL
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 WAŻNE ZALECENIA
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa  

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać 
podstawowych środków ostrożności w celu zminimalizowania 
ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym oraz obrażeń osób, 
w tym co następuje:
Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, przed jego zainstalowaniem i 
uruchomieniem należy skontaktować się z dostawcą.
Urządzenia nie należy używać w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, 
prysznica ani basenu.
Urządzenia nie wolno używać na zewnątrz.
Nie umieszczać urządzenia bezpośrednio nad lub pod 
zamocowanym gniazdem sieciowym lub puszką połączeniową.

OSTRZEŻENIE: Na urządzeniu znajduje się symbol 
ostrzegający przez zakrywaniem lub naklejka ostrzegawcza 
„Do not cover” (nie zakrywać). Nie wolno zakrywać ani w 
inny sposób blokować kratki wylotu ciepłego powietrza, która 

znajduje się w górnej części urządzenia. Przypadkowe przykrycie 
urządzenia spowoduje jego przegrzanie. Na urządzeniu nie wolno 
kłaść materiałów i odzieży, nie wolno też blokować cyrkulacji 
powietrza wokół urządzenia, np. firanami lub meblami, gdyż 
może to doprowadzić do przegrzania urządzenia i spowodować 
zagrożenie pożarowe. 
W razie awarii należy odłączyć urządzenie od sieci. Urządzenie 
należy również odłączyć od sieci, jeżeli nie będzie używane przez 
dłuższy czas. Przewód zasilający musi być umieszczony z prawej 
strony grzejnika z dala od wylotu ciepłego powietrza znajdującego 
się w dolnej części urządzenia.
Pomimo, że urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa, nie zaleca 
się umieszczania urządzenia na wykładzinach o wysokim runie lub 
na dywanach z długim włosiem.
Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat 
oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych, albo nieposiadające odpowiedniej 
wiedzy i doświadczenia, jeżeli będą one nadzorowane lub 
jeżeli zostały pouczone w zakresie bezpiecznego użytkowania 
urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko. Dzieciom nie 
wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić ani 
konserwować urządzenia bez nadzoru.
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 WAŻNE ZALECENIA

WAŻNE
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

NIE OTWIERAĆ
CZĘŚCI NIE NADAJĄ SIĘ DO SERWISOWANIA 

PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Dzieci poniżej 3. roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, 
o ile nie znajdują się pod stałym nadzorem. Dzieci w wieku od 3 
lat do ukończenia 8. roku życia mogą jedynie włączać/wyłączać 
urządzenie pod warunkiem, że zostało ono umieszczone bądź 
zamontowane we właściwym położeniu pracy i że znajdują się one 
pod nadzorem, albo zostały pouczone w zakresie bezpiecznego 
użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko. 
Dzieciom w wieku od 3 lat do ukończenia 8. roku życia nie 
wolno podłączać do prądu, regulować i czyścić urządzenia, ani 
wykonywać czynności konserwacyjnych.
Urządzenie musi być ustawione tak, aby wtyczka była dostępna. 
Jeżeli uszkodzony jest przewód zasilający, aby uniknąć zagrożenia 
musi on być wymieniony przez producenta, przedstawiciela 
serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
WAŻNE: Aby uniknąć zagrożenia w wyniku przypadkowego 
zresetowania bezpiecznika termicznego, urządzenia nie wolno 
zasilać przy użyciu zewnętrznego urządzenia sterującego, takiego 
jak wyłącznik zegarowy, ani podłączać go do obwodu, który jest 
regularnie włączany i wyłączany przez operatora sieci.
WAŻNE: Niektóre elementy tego urządzenia mogą się bardzo 
nagrzewać i spowodować oparzenia skóry. Należy zachować 
szczególną ostrożność, jeżeli w pobliżu urządzenia znajdują się 
dzieci i osoby wymagające szczególnej opieki.

WAŻNE
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

NIE OTWIERAĆ
CZĘŚCI NIE NADAJĄ SIĘ DO SERWISOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
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 Instalacja

Wkład kominkowy Revillusion – Kosz z polanami jest alternatywą dla kominków 
opalanych drewnem i kominków gazowych. Nada on Państwa palenisku nowy 
charakter lub przeistoczy już istniejącą fałszywą obudowę kominkową lub niszę w 
salonie w przykuwający uwagę główny punkt pomieszczenia.

Dane techniczne
Elektryczne
 Volt:  230-240V AC, 50Hz
 Watt:  1300W
 Podłączenie:  wtyczka 
 Typ diody:  LED
 
Wymiary
 Szerokość:   603 mm
 Wysokość:  482 mm
 Głębokość:   317 mm
 Waga:  5,0 kg

  OSTRZEŻENIE: Przewody gniazd 
elektrycznych muszą być zgodne z 
lokalnymi przepisami prawa budowlanego 
i innymi obowiązującymi przepisami w celu 
zminimalizowana zagrożenia pożarowego, 
ryzyka porażenia prądem lub doznania 
obrażeń.

Wybór miejsca
1. Wkład kominkowy Revillusion nie 

wymaga specjalnej wentylacji. 
Urządzenie należy zamontować w 
otworze o minimalnych wymiarach: 
A. 610 mm szerokość  
B. 559 mm wysokość   
C. 356 mm głębokość. 

2. Należy się upewnić, że pod 
urządzeniem jest miejsce na 
cyrkulację powietrza.

3. W przypadku instalacji w już 
istniejącym otworze kominkowym 
należy przy pomocy odpowiedniego 
urządzenia zamknąć komin, aby 
odpady kominowe nie gromadziły 
się na urządzeniu.

 Nie instalować w otworach 
kominkowych, w których występuje 
wilgoć.

A

B

C
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 Instalacja
Montaż
1. Urządzenie należy ustawić we 

właściwej pozycji.
a. Unieść urządzenie trzymając dla 

równowagi obie strony skrzynki 
grzewczej. Urządzenia nie wolno 
podnosić trzymając za polana 
ani za przednie nóżki kosza. 

b. W przypadku montowania 
urządzenia na powierzchni 
pokrytej wykładziną/dywanem, 
należy umieścić urządzenie 
na jednoczęściowej, twardej i 
płaskiej podstawie. Obie nóżki 
kosza muszą mieć stabilne 
oparcie.

 WAŻNE: Każde z polan Realogs™ 
zawiera diodę LED, która pulsuje i żarzy 
się. Przy obchodzeniu się z koszem z 
polanami należy zachować ostrożność. 
Diody są delikatne i mogą popękać lub zbić 
się, jeżeli kosz zostanie upuszczony.

Dodatek – żarząca się podkładka
Podkładka z żarzących się węgli to 
akcesorium opcjonalne, które można 
zakupić oddzielnie.
2. Podkładkę umieścić przed lub pod 

koszem z polanami.
3. Przewody podkładki należy 

podłączyć do złącza znajdującego 
się po prawej stronie skrzynki 
grzewczej.

4. Zamontować Panel Płomienia 
Mirage wsuwając jego dolną 
krawędź w uchwyty znajdujące się 
pomiędzy tylnym polanem i polanem 
znajdującym się w koszu. 
a. Panel powinien być zwrócony 

zamalowaną stroną do tyłu, a 
gładką stroną do przodu.

b. Ustawić panel w taki sposób, 
aby znajdujące się pośrodku 
dolnej krawędzi wycięcie 
znajdowało się nad środkowym 
uchwytem kosza. Rozpoczynając 
z jednej strony kosza należy 
wsunąć panel po kolei we 
wszystkie uchwyty. Właściwie 
umocowany panel powinien być 
wyśrodkowany i wygięty w lekki 
łuk.

5. Podłączyć urządzenie do gniazda 
elektrycznego o odpowiednich 
parametrach.

! UWAGA: Wymagany jest osobny, 
odpowiednio zabezpieczony obwód 
zasi lający o natężeniu 13 A i 
właściwym napięciu (230-240V).
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Obsługa ręczna
Przełączniki ręczne wkładu 
kominkowego Revillusion znajdują się 
na przedniej prawej nóżce kosza z 
polanami.

 
 Zasilanie 

Nacisnąć, aby włączyć efekt 
płomienia i aktywować ostatnie 
ustawienie poziomu grzania: 
(wył./nis./wys.). Nacisnąć 
ponownie, aby włączyć tryb 
oczekiwania.

 Grzanie
• Włączanie funkcji grzania 

Nacisnąć, aby ustawić niski 
poziom grzania (1 krótki sygnał 
dźwiękowy). Nacisnąć ponownie, 
aby ustawić wysoki poziom 
grzania (2 krótkie sygnały 
dźwiękowe).

• Wyłączanie funkcji grzania 
Nacisnąć, aby wyłączyć 
funkcję grzania (1 długi sygnał 
dźwiękowy).
   UWAGA:  Po wyłączeniu grzejnika 
wentylator będzie kontynuował 
pracę przez 60 sekund, a następnie 
wyłączy się. Diody LED w polanach 
pozostaną włączone w trakcie, kiedy 
włączona jest funkcja grzania, a 
efekt płomienia jest wyłączony.

!

 Światło 360o 
Naciskać wielokrotnie, aby 
przełączać pomiędzy funkcjami 
diod LED: od migotania po stałe 
białe światło, aż do całkowitego 
wyłączenia. (Ta funkcja jest 
dostępna tylko, jeżeli włączony 
jest efekt płomienia.)

 Ustawienie jasności 
Naciskać przycisk wielokrotnie, 
aby przełączać pomiędzy 
czterema ustawieniami jasności 
diod LED. 

Pilot zdalnego sterowania
Kominek jest wyposażony w 
wielofunkcyjny pilot zdalnego 
sterowania.
Pilot ma zasięg około 5 m. Aby mógł 
działać prawidłowo, pilot musi być 
skierowany w stronę przedniej części 
urządzenia.

 Zasilanie 
Nacisnąć, aby aktywować 
ustawiony tryb oczekiwania (wł./
wył.)
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 Obsługa
• Tryb oczekiwania włączony 

Nacisnąć, aby wyłączyć 
urządzenie. Nacisnąć ponownie, 
aby aktywować ostatnie 
ustawienie płomienia.

• Tryb oczekiwania wyłączony 
Nacisnąć, aby aktywować 
ostatnie ustawienie płomienia.
 - Jeżeli efekt płomienia był 

włączony, aktywowany 
zostanie ostatni poziom 
grzania (wył./nis./wys.).

 - Jeżeli efekt płomienia był 
wyłączony, aktywowany 
zostanie ostatni poziom 
grzania (wys./nis.)

Nacisnąć ponownie, aby 
całkowicie wyłączyć urządzenie.

 Płomień 
Nacisnąć, aby rozjarzyć tylne 
polano, polano w koszu, 
podkładkę (opcjonalne) oraz 
aktywować efekt płomienia.

 Grzanie
• Włączanie funkcji grzania 

Nacisnąć, aby ustawić niski 
poziom grzania (1 krótki sygnał 
dźwiękowy). Nacisnąć ponownie, 
aby ustawić wysoki poziom 
grzania (2 krótkie sygnały 
dźwiękowe).

• Wyłączanie funkcji grzania 
Nacisnąć, aby wyłączyć 
funkcję grzania (1 długi sygnał 
dźwiękowy).
   UWAGA Po wyłączeniu grzejnika 
wentylator będzie kontynuował 
pracę przez 60 sekund, a następnie 
wyłączy się. Diody LED w polanach 
pozostaną włączone w trakcie, kiedy 
włączona jest funkcja grzania, a 
efekt płomienia jest wyłączony.

!

 

 Ustawienie jasności 
Naciskaj wielokrotnie, aby 
przełączać pomiędzy czterema 
ustawieniami jasności diod LED.

Termostat (T)
Aby utrzymać stałą temperaturę 
pomieszczenia, należy ustawić 
sterownik termiczny na „max”. Należy 
pozwolić, aby urządzenie pracowało 
z pełną mocą, aż osiągnięta zostanie 
pożądana temperatura pomieszczenia. 
Następnie należy zakręcać sterownik 
termiczny, aż urządzenie wyłączy się 
ze słyszalnym kliknięciem. Uzyskana 
temperatura pomieszczenia będzie 
utrzymywana na niemal stałym 
poziomie przez sterownik termiczny, 
który będzie się automatycznie 
włączał i wyłączał. Należy pamiętać, 
że urządzenie będzie można włączyć 
tylko, jeśli ustawienie termostatu 
będzie wyższe, niż temperatura 
pomieszczenia.
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min               max

  Światło  360o 
Naciskać wielokrotnie, aby 
przełączać pomiędzy funkcjami 
diod LED: od migotania po stałe 
białe światło, aż do całkowitego 
wyłączenia. (Ta funkcja jest 
dostępna tylko, jeżeli włączony 
jest efekt płomienia.)
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 Obsługa
Czyszczenie polan i podkładki
Kosz z polanami nie powinien być 
włączany, jeżeli na jego powierzchni 
lub w jego wnętrzu nagromadziła się 
warstwa kurzu lub brudu, gdyż mogłoby 
to doprowadzić do nadmiernego 
nagrzania się urządzenia i jego awarii.
W razie konieczności urządzenie 
należy oczyścić za pomocą szmatki i 
odkurzacza. Do wytarcia malowanych 
powierzchni urządzenia należy używać 
wilgotnej szmatki i delikatnego środka 
czyszczącego. Nie wolno stosować 
ostrych środków czyszczących.

Czyszczenie Panelu Płomienia Mirage
Panel Płomienia Mirage jest 
czyszczony w trakcie montażu 
w fabryce. Podczas transportu, 
przenoszenia, instalacji itp. na panelu 
mogą nagromadzić się cząsteczki 
kurzu, które można delikatnie zetrzeć 
czystą, suchą szmatką.
Ślady palców i inne znajdujące się na 
Panelu Płomienia Mirage zabrudzenia 
można usunąć za pomocą wilgotnej 
szmatki. Nie wolno stosować ostrych 
środków czyszczących. Dokładnie 
osuszyć panel niemechacącą się 
szmatką, co zapobiegnie powstaniu 
plam z wody.
Bezpiecznik termiczny
W przypadku nadmiernego nagrzania 
się urządzenia, bezpiecznik termiczny 
automatycznie odetnie zasilanie i 
urządzenie nie włączy się ponownie, 
jeżeli nie zostanie zresetowane. 
Aby zresetować urządzenie należy 
je odłączyć od zasilania i odczekać 
5 minut, a następnie ponownie je 
włączyć.

 UWAGA: Jeżeli resetowanie urządzenia 
trzeba często powtarzać, należy odłączyć 
urządzenie od zasilania i skontaktować się 
z działem pomocy technicznej.

Ogólna konserwacja urządzenia
W miarę możliwości należy 
przeprowadzać regularną inspekcję 
urządzenia, minimum raz w roku. 
W razie konieczności wytrzeć kurz i 
wyczyścić polana, podkładkę, kosz 
oraz podstawę pod urządzeniem.
Z wyjątkiem opisanych w niniejszej 
instrukcji czynności związanych z 
montażem i czyszczeniem urządzenia, 
wszelkie inne czynności serwisowe 
powinny być wykonywane wyłącznie 
przez przedstawiciela autoryzowanego 
punktu serwisowego.

  OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem 
czynności konserwacyjnych lub 
czyszczenia urządzenie należy odłączyć od 
źródła zasilania i pozwolić, aby wystygło, 
minimalizując tym samym zagrożenie 
pożarowe, ryzyko porażenia prądem lub 
doznania obrażeń ciała.
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Wymiana baterii
Aby wymienić baterię:
1. Nacisnąć element zwalniający 

w kierunku środkowej części 
i wysunąć osłonę komory na 
baterię.

2. Umieścić w komorze baterię 
litową 3V. Strona dodatnia baterii 
(+) musi być skierowana w górę.

3. Zamknąć osłonę komory na 
baterię.
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Baterię należy oddać do 
recyklingu lub zutylizować w 
odpowiedni sposób. Poradę 
odnośnie recyklingu w danej 
okolicy można uzyskać 
od lokalnych władz lub od 
sprzedawcy.
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Czyszczenie powierzchni kominka
Do czyszczenia malowanych powierzchni urządzenia należy używać wyłącznie 
wilgotnej szmatki. Do czyszczenia nie wolno używać ostrych środków czyszczących.

Recykling
Dotyczy urządzeń elektrycznych sprzedawanych w krajach Wspólnoty 
Europejskiej. Po zakończeniu okresu ich użytkowania urządzeń 
elektrycznych nie wolno utylizować razem z odpadami domowymi. 
Urządzenie należy oddać do odpowiedniej placówki recyklingowej. Porad 
dotyczących recyklingu w danym kraju udzielają lokalne władze lub 

sprzedawca.

Obsługa posprzedażowa
Produkt posiada gwarancję na jeden rok od daty zakupu.
W tym okresie bezpłatnie naprawimy lub wymienimy ten produkt (z wyjątkiem 
lamp i w zależności od dostępności) pod warunkiem, że został zainstalowany i był 
obsługiwany zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.
Prawa użytkownika wynikające z gwarancji stanowią dodatek do praw ustawowych, 
których niniejsza gwarancja nie narusza. 
Jeżeli wymagana jest obsługa posprzedażowa, prosimy o kontakt z naszym działem 
obsługi klienta. Numer telefonu znajduje się na karcie gwarancyjnej. Pomocne byłoby 
podanie przez telefon numeru modelu, numeru seryjnego, daty zakupu oraz rodzaju 
usterki. Dział pomocy technicznej będzie również w stanie udzielić Państwu porady 
odnośnie zakupu części zamiennych, jeżeli zajdzie taka konieczność. 
Prosimy nie zwracać wadliwego produktu bezpośrednio do nas, gdyż mogłoby to 
spowodować jego zagubienie, uszkodzenie lub opóźnienie w zapewnieniu Państwu 
usługi na właściwym poziomie.
Prosimy o zachowanie paragonu jako dowodu zakupu.

Pomoc techniczną, porady w zakresie rozwiązywania problemów oraz listę 
części zamiennych można znaleźć na stronie:
www.dimplex.com
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