
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych 
należy przestrzegać podstawowych 
zasad bezpieczeństwa, pozwalających 
zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem 
elektrycznym i obrażeń ciała. Są to między 
innymi następujące zasady:
Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy 
niezwłocznie poinformować o tym 
dostawcę (przed zamontowaniem i 
włączeniem urządzenia).
N ie  wolno używać urządzenia w 
bezpośrednim sąsiedztwie wanny, 
prysznica lub basenu.
Nie używać poza pomieszczeniami.
Nie należy umieszczać urządzenia 
bezpośrednio nad lub pod gniazdkiem 
elektrycznym ani skrzynką rozdzielczą.

 OSTRZEŻENIE: Na urządzeniu znajduje się 
symbol ostrzeżenia, który oznacza, 
że nie wolno go przykrywać. 
Może być również oznaczone 
etykietą „Nie przykrywać”. Nie 
wolno zakrywać kratki wylotu gorącego 
powietrza, umieszczonego ponad oknem 
płomienia, ani w inny sposób utrudniać 
obiegu gorącego powietrza. Może to 
skutkować przegrzaniem urządzenia. 
Nie umieszczać materiału lub odzieży 
na urządzeniu ani nie zasłaniać obiegu 
powietrza wokół urządzenia, na przykład 
zasłon lub mebli, ponieważ może to 
spowodować przegrzanie i ryzyko pożaru. 
W przypadku awarii odłączyć grzejnik. 
Jeśli urządzenie nie będzie potrzebne 
przez dłuższy czas, należy je odłączyć. 
Kabel zasilający musi być umieszczony po 
prawej stronie grzejnika z dala od wylotu 
ciepła pod urządzeniem.
Urządzenie może być użytkowane przez 
dzieci od 8. roku życia oraz osoby z 
ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi 
lub mentalnymi,  n ie posiadające 
doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, 
że znajdują się pod opieką, zostały 
odpowiednio poinstruowane i rozumieją 
powiązane zagrożenia. Produktu nie 
należy dawać dzieciom do zabawy. 
Czyszczenie, a także konserwacja w 
zakresie dozwolonym dla użytkownika, 
nie powinny być dokonywane przez dzieci 
pozbawione nadzoru.
Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny 
przebywać z dala od urządzenia, jeśli nie 
znajdują się pod stałym nadzorem. Dzieci 
w wieku od 3 do 8 lat mogą tylko włączać 
lub wyłączać prawidłowo zamontowane 
urządzenie, jeśli znajdują się pod opieką 
lub zostaną poinstruowane w zakresie 
bezpiecznego korzystania z urządzenia 
oraz będą świadome związanych z tym 
zagrożeń. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie 
mogą podłączać, regulować ani czyścić 

WAŻNE: NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ W CELU WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

urządzenia, jak również wykonywać 
żadnych czynności konserwacyjnych.
Urządzenie należy ustawić w taki sposób, 
aby zapewnić łatwy dostęp do wtyczki 
przewodu zasilającego.
Urządzenie spełn ia  odpowiednie 
standardy bezpieczeństwa, nie zaleca 
się jednak stawiania go na dywanach lub 
wykładzinach o długim włosiu.
Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, 
powinien zostać wymieniony przez 
producenta lub zakład serwisowy lub 
inną wykwalifikowaną osobę w celu 
wyeliminowania zagrożeń.
PRZESTROGA: Aby uniknąć niebezpieczeństwa 
związanego z przypadkowym wyzerowaniem 
termowyłącznika, urządzenia nie można 
zasilać z wykorzystaniem zewnętrznego 
urządzenia przełączającego, takiego jak 
wyłącznik czasowy (timer), ani nie można 
podłączać go do obwodu zasilania, który 
jest regularnie włączany i wyłączany przez 
dostawcę energii.
PRZESTROGA - Niektóre części urządzenia mogą 
się mocno nagrzać, co może spowodować 
oparzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na dzieci lub osoby wrażliwe.

Informacje techniczne
Numer modelu: DF2624L-EUE

 Moc grzewcza 230 V 240 V

 Nominalna moc grzewcza P Nom 1.3 - 1.4 kW

 Minimalna moc grzewcza P min. 1.3 - 1.4 kW

 Maksymalna ciągła moc grzewczaP maks., c 1.3 - 1.4 kW

 Dodatkowe zużycie energii

 W trybie oczekiwania el SB 0.39 - 0.41 W

z elektroniczną kontrolą temperatury pokojowej

Informacje ogólne
Grzejnik należy ostrożnie rozpakować i zachować 
opakowanie na wypadek konieczności przewozu lub 
zwrotu urządzenia do dostawcy.
Kominek jest wyposażony w tzw. efekt płomieni, który 
można stosować przy włączonym lub wyłączonym grzaniu. 
Dzięki temu można z niego korzystać przez cały rok. 
Używanie wyłącznie efektu płomienia wiąże się jedynie z 
niewielkim poborem prądu.
Przed podłączeniem grzejnika należy sprawdzić, czy 
napięcie zasilania jest takie samo jak podane na tabliczce 
znamionowej grzejnika.
Uwaga: w przypadku używania kominka w miejscu o 
bardzo niskim poziomie hałasu może być słyszalny dźwięk 
związany z działaniem efektu płomienia. Jest to normalne 
zjawisko i nie powinno budzić niepokoju.

Połączenia elektryczne 
 OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE 

Niniejszy grzejnik musi być zasilany wyłącznie prądem 
zmiennym, a wartość napięcia zasilania musi odpowiadać 
wartości na grzejniku.
Przed włączeniem urządzenia należy przeczytać wszystkie 
zasady bezpieczeństwa i instrukcje obsługi.
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Elementy sterowania patrz rys. 2
Ikona Wyświetlacz Funkcja Opis

A - Zasilanie / Tryb 
spoczynku

Naciśnij raz, aby włączyć urządzenie („ON”).
Naciśnij drugi raz, aby przejść w tryb spoczynku („STANDBY”).
(Po wyjściu z trybu "STANDBY" urządzenie włączy się z poprzednimi ustawieniami, o ile wcześniej 
produkt nie został odłączony od zasilania.W takim przypadku ustawienia zostaną zresetowane 
do wartości fabrycznych)

B Wyłącznik 
czasowy

Naciśnij kilka razy aby zmienić wartość wyłącznika czasowego „SLEEP TIMER” w wartościach co 
0,5 h, począwszy od 0,5 h do 8,0 h przed wyłączeniem urządzenia. Pozostały czas funkcji „SLEEP 
TIMER” będzie widoczny na wyświetlaczu. (Taikona ma kolor zielony)

C

Efekt płomienia Przycisk ‘FLAME EFFECT’ pozwala na wybieranie sekwencyjne 4 ustawień: „LOW FLAME” (mały 
płomień), „HIGH FLAME” (duży płomień), „DEMO MODE” (tryb demo) oraz „OFF” (wyłączony).

f1
„LOW 

FLAME”
Te ustawienie spowoduje wyświetlanie ognia o niskiej jasności. (Na wyświetlaczu wyświetli się F1)

f2
„HIGH 

FLAME”
Te ustawienie spowoduje wyświetlenie efektu płomienia o dużej jasności. (Na wyświetlaczu 
wyświetli się F2)

fp
„DEMO 
MODE”

Te ustawienie spowoduje naprzemienne wyświetlanie ognia o wysokiej i niskiej jasności. (Na 
wyświetlaczu wyświetli się FP)

- Wył.
Opcja ta spowoduje wyłączenie efektu ognia. Jeżeli grzejnik pracuje, wyświetlacz włączy się i 
pozostanie włączony, pokazując ustawioną wartość temperatury oraz włączony tryb LOW HEAT/ 
HIGH HEAT/COOL BLOW.

D - Log Effect
Nacisnąć ten przycisk, aby włączać (ON) i wyłączać (OFF) diodę LED kłody.

E

Wysoka temperatura 

Przycisk temperatury „HEAT” przełącza się kolejno między 4 ustawieniami: LOW HEAT, HIGH HEAT, 
COOL BLOW oraz OFF. Ikona ustawienia temperatury jest widoczna na wyświetlaczu - patrz rys. 1. 

W przypadku włączonego efektu płomienia, „ON”, wyświetlacz wyłączy się po 5 sekundach, 
jednak w przypadku używania wyłącznie grzejnika osobno. Na wyświetlaczu będzie stale 
wyświetlana ikona małego lub dużego płomienia.

Niska  
temperatura

Te ustawienie umożliwia wybranie niskiej temperatury. Ikona „LOW HEAT” oraz litery „LO” będą 
widoczne na wyświetlaczu.
(Ta ikona ma kolor pomarańczowy)

„HIGH 
HEAT”

Te ustawienie umożliwia wybranie wysokiej temperatury. Ikona „HIGH HEAT” oraz litery „HI” będą 
widoczne na wyświetlaczu.
(Ta ikona ma kolor czerwony)

Chłodny 
nawiew

To ustawienie umożliwia wybranie chłodnego nawiewu. Ikona „COOL BLOW” oraz litery „CB” 
będą widoczne na wyświetlaczu.
(Ta ikona ma kolor niebieski)

- Wył.
Te ustawienie umożliwia wyłączenie grzejnika i nawiewu. Na wyświetlaczu nie będzie wyświetlać 
się żadna ikona. Należy wziąć pod uwagę, że nawiew będzie działać przez 10-20 sekund po jego 
wyłączeniu. Dzięki temu można zapewnić, że urządzenie zacznie się bezpiecznie schładzać.

F - Niższa  
temperatura

Nacisnąć przycisk kilkukrotnie aby obniżyć temperaturę grzejnika w przedziałach o 10 stopień 
Celsjusza. Najniższa temperatura, jaka można ustawić, to 50C. 
Uwaga: Po wybraniu żądanej temperatury wartość zamiga trzykrotnie. Następnie na wyświetlaczu 
wyświetli się temperatura pomieszczenia, wykryta przez urządzenie. Jeżeli wybrana temperatura 
jest niższa od wykrytej przez grzejnik, urządzenie nie włączy się.

G - Wyższa  
temperatura

Nacisnąć kilka razy, aby zwiększyć temperaturę grzejnika w przedziałach o 10 stopień Celsjusza. 
Najwyższa możliwa temperatura do ustawienia to 37 stopni 0C. 
Uwaga: Po wybraniu żądanej temperatury wartość zamiga trzykrotnie. Następnie na wyświetlaczu 
wyświetli się temperatura pomieszczenia, wykryta przez urządzenie. Jeżeli wybrana temperatura 
jest niższa od wykrytej przez grzejnik, urządzenie nie włączy się.

Tryby użytkownika:
Nazwa / opis trybu Działanie (nie można uruchomić funkcji za pomocą pilota zdalnego sterowania)

Zmiana stopni Celsjusza (0 C) na stopnie 
Fahrenheita (0 F) 

Wcisnąć jednocześnie przycisk 3 Dot ( ) i 2 Dot ( ) na urządzeniu i przytrzymać do 
czasu wyemitowania sygnału dźwiękowego i zamigania wyświetlacza. (Aby ponownie 
ustawić stopnie Celsjusza, powtórzyć czynność)

Opcje wyłączenia/włączenia funkcji 
grzania

Przytrzymać jednocześnie przycisk 1 Dot ( ) i przycisk FLAME ( ), na urządzeniu przez 
2 sekundy. Po wyłączeniu funkcji grzania na wyświetlaczu wyświetli się „--” i rozlegnie się 
sygnał dźwiękowy. Aby włączyć grzanie, należy powtórzyć tę czynność.



Budowa nowej ściany
1. Wybrać odpowiednie miejsce, nie wystawione na 
działanie wilgoci, z dala od zasłon, mebli i uczęszczanych 
miejsc.

2. Kominek umieścić w żądanym położeniu aby sprawdzić, 
jak będzie wyglądał w pokoju.

3. Zaznaczyć wybrane miejsce na podłodze.

4. Przy pomocy kołków obramować otwór zgodnie z rys. 3.

Opcja nr 1
Kabel zasilający można poprowadzić za obramowaniem 
i wzdłuż ściany, do gniazda w pobliżu kominka.

Opcja nr 2
Można zainstalować nowe gniazdo wewnątrz ramy. 
Kominek podłączyć do gniazda 10-13 amp/230-240 V. 
Jeżeli kabel okaże się za krótki, można użyć przedłużacza 
trójżyłowego, co najmniej 10 A.

Istniejący kominek
1. Wszystkie przeciągi należy uszczelnić materiałem 
izolującym pozbawionym włókien, celem zapobieżenia 
opadaniu zanieczyszczeń na urządzenie. Nie instalować 
w kominie wystawionym na działanie wilgoci.

2. Górną część komina zabezpieczyć przed wnikaniem 
deszczu.

3. Zaplanować instalację zasilającą.

4. Kabel zasilający należy poprowadzić wzdłuż 
przedniej części paleniska aż do gniazda w pobliżu 
kominka.

Montaż szyby przedniej- patrz rys. 5,6 i 7
UWAGA: szyba zewnętrzna przesyłana jest w oddzielnym 
opakowaniu.
1. Zdemontować trzy śruby mocujące obramowanie 
metalowe, jak na rys. 5, i zdemontować obramowanie.

2. Rozpakować szybę, upewnić się, że jest nie ma na niej 
kurzu i śladów palców, po czym wsunąć ją na miejsce, jak 
na rys. 6.

3. Obramowanie metalowe zdemontowane w kroku 1 
umieścić i przymocować trzema śrubami, jak na rys. 7.

Zdalne sterowanie - Patrz rys. 2
Maksymalny zasięg użytkowania: ok. 5 metrów.
UWAGA: Odebranie sygnału z nadajnika przez odbiornik 
może chwilę potrwać.
UWAGA: Odbiornik sygnału z pilota zdalnego sterowania 
znajduje się w wyświetlaczu. Podczas wybierania funkcji 
pilot należy skierować w stronę wyświetlacza.
Aby zapewnić prawidłową pracę, nie naciskać przycisków 
więcej niż raz w ciągu dwóch sekund.

Informacje o bateriach - patrz rys. 2
1. Aby uruchomić funkcję sterowania za pomocą pilota, 
usunąć przezroczysty pasek izolacyjny u podstawy pilota. 
Pasek zapewnia, że podczas dostawy urządzenia baterie 
w pilocie będą w pełni naładowane.
2. Aby wymienić baterie należy odwrócić pilota i wykonać 
czynności zgodnie z diagramem znajdującym się na pilocie.
3. Należy używać tylko baterii CR2025 lub CR2032.

Montaż- patrz rys. 3 i 4
WAŻNE: W przypadki nieużywania kominka Dimplex, 
kominek należy zainstalować w obudowie o następujących 
wymiarach minimalnych (Rys. 3).

Firebox musi być zamocowany na miejscu przy użyciu 
wsporników „L” dostarczanych z tym produktem – aby 
zamocować te wsporniki, należy wykonać kroki pokazane 
na rys. 4.

1. Wybrać odpowiednie miejsce, nie narażone na 
działanie wilgoci, co najmniej 1 m od zasłon, mebli i 
uczęszczanych miejsc.

2. Kominek przechowywać w miejscu bezpiecznym,
suchym i pozbawionym zapylenia.

3. Prześwit umożliwiający obieg powietrza zapewniają 
dwie przekładki. KOMINKA NIE WOLNO INSTALOWAĆ 
BEZPOŚREDNIO NA WYKŁADZINIE DYWANOWEJ LUB 
PODOBNEJ POWIERZCHNI, KTÓRA MOŻE OGRANICZAĆ 
OBIEG POWIETRZA. W przypadku instalowania kominka w 
pomieszczeniu z wykładziną dywanową, należy kominek 
ustawić na płaskiej i trwałej powierzchni. Upewnić się, 
że urządzenie spoczywa stabilnie na takiej powierzchni! 

4. W niektórych jurysdykcjach urządzenie dostarczane 
jest bez wtyczki, co zapewnia jego zgodność z przepisami 
lokalnymi. W takich przypadkach to urządzenie musi być 
zamontowane przez wykwalifikowanego montera, a 
wyłącznik musi być wbudowany w stałe okablowanie 
zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji 
elektrycznych.



Wyłącznik termiczny
Wbudowany wyłącznik termiczny wyłącza urządzenie 
automatycznie w razie usterki! W takim przypadku należy 
wyłączyć zasilanie lub odłączyć wtyczkę od gniazda 
zasilania.
Usunąć wszelkie przeszkody, które mogłyby spowodować 
przegrzanie. Po ostudzeniu można ponownie korzystać z 
urządzenia! W przypadku ponownego wystąpienia usterki 
należy skontaktować się ze sprzedawcą!
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z 
przypadkowym wyzerowaniem termowyłącznika, urządzenia 
nie można zasilać z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia 
przełączającego, takiego jak wyłącznik czasowy (timer), ani 
nie można podłączać go do obwodu zasilania, który jest 
regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii.

Konserwacja
 OSTRZEŻENIE: ZAWSZE NALEŻY ODŁĄCZAĆ URZĄDZENIE OD 

ŹRÓDŁA ZASILANIA PRZED PODEJMOWANIEM JAKICHKOLWIEK 
CZYNNOŚCI SERWISOWYCH.

Dioda LED
Kominek jest wyposażony w oświetlenie LED. Lampki te nie 
wymagają konserwacji ani wymiany w okresie żywotności 
produktu.

Czyszczenie
 OSTRZEŻENIE: PRZED ROZPOCZĘCIEM CZYSZCZENIA NALEŻY 

ZAWSZE ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OD ZASILANIA.
Do czyszczenia używaj miękkiej ściereczki 
– nigdy nie używaj ściernych środków 
czyszczących. Szybę należy ostrożnie czyścić 
za pomocą miękkiej szmatki.  
NIE stosować specjalnych środków do 
czyszczenia szkła.
Aby usunąć kurz i kłaczki z kratki wylotowej 
wentylatora grzejnika, od czasu do czasu należy oczyścić 
ją odkurzaczem z założoną końcówką w postaci miękkiej 
szczotki.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać urządzenia bez kratki i 
zewnętrznej szyby, gdyż może to wpływać na działanie 
grzałki.

Recykling
Dotyczy urządzeń elektrycznych sprzedawanych na terenie 
Unii Europejskiej. Po zakończeniu eksploatacji urządzeń 
elektrycznych nie wolno wyrzucać ich wraz z odpadami 
domowymi. Prosimy o oddanie do recyklingu, o ile istnieje 
taka możliwość. Aby uzyskać więcej informacji na temat 
możliwości utylizacji, należy skontaktować się z lokalnymi 
władzami lub sprzedawcą urządzenia.

Obsługa posprzedażna
Jeżeli wymagana jest obsługa posprzedażna, potrzebne 
są elementy zapasowe, należy skontaktować się ze 
sprzedawcą, u którego zostało zakupione urządzenie lub 
zadzwonić pod numer serwisowy w odpowiednim kraju. 
Numery znajdują się na karcie gwarancyjnej.
Nie należy zwracać uszkodzonych produktów do nas, 
ponieważ może to spowodować ich zagubienie, uszkodzenie 
lub opóźnienie w zapewnieniu usług na odpowiednim 
poziomie. Prosimy o zachowanie paragonu jako dowodu 
zakupu.


