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Dimplex CAS500R, CAS1000R
Wprowadzenie

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Instrukcji, która ułatwi instalację, użytkowanie i konserwację 
produktu.

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zawsze stosować środki ostrożności 
celem zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia lub innych urazów, opisane niżej:
Jeśli urządzenie jest uszkodzone, przed przystąpieniem do jego instalacji i eksploatacji należy 
skontaktować się z dostawcą.
Nie należy używać urządzenia na wolnym powietrzu.
Nie używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica ani basenu.
Nie wolno ustawiać urządzenia bezpośrednio pod zamontowanym na stałe gniazdkiem 
elektrycznym ani skrzynką rozdzielczą.
Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku 8 i więcej lat oraz osoby z ograniczeniami 
fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi, nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod 
warunkiem, że robią to pod nadzorem, zostały odpowiednio poinstruowane i rozumieją 
związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie 
mogą wykonywać czyszczenia ani konserwacji tego urządzenia.
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 włączać lub wyłączać prawidłowo 
zainstalowane urządzenie tylko wtedy, 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 powinny wkładać wtyczki urządzenia do gniazdka 
elektrycznego ani dokonywać jego regulacji, czyszczenia czy konserwacji.
UWAGA: Niektóre części urządzenia mogą się mocno nagrzewać, co może spowodować 
oparzenia. Należy zwrócić na to szczególną uwagę w obszarach, w których znajdują się dzieci 
lub inne osoby nieświadome zagrożenia.
Nie wolno łączyć urządzenia szeregowo z regulatorami temperatury, sterownikami 
programowalnymi, zegarowymi lub innymi akcesoriami, które automatycznie włączają grzejnik, 
ponieważ może to spowodować pożar w przypadku zakrycia lub przemieszczenia urządzenia.
Należy upewnić się, że meble, zasłony oraz wszelkie inne łatwopalne przedmioty znajdują się 
w odległości co najmniej 1 metra od urządzenia.
W przypadku awarii odłącz urządzenie od gniazda sieciowego.
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyciągnąć z gniazdka wtyczkę 
przewodu zasilającego.
Urządzenie spełnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa, nie zaleca się jednak stawiania 
go na dywanach lub wykładzinach o długim włosiu.
Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp do wtyczki przewodu 
zasilającego.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego ze względów bezpieczeństwa musi on 
zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
Przewód zasilający należy poprowadzić z dala od przedniej części urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, nie wolno przykrywać urządzenia. Nie wolno 
pozostawiać na urządzeniu materiałów lub odzieży, ani też utrudniać obiegu powietrza wokół 
urządzenia. 

Urządzenie oznaczone jest symbolem ostrzegawczym „NIE ZAKRYWAĆ”. 
Urządzenie nie zostało wyposażone w regulator temperatury pokojowej. Nie należy używać 
urządzenia w małych pomieszczeniach, gdy znajdują się w nich osoby niezdolne do ich 
samodzielnego opuszczenia, chyba że są one pod stałą opieką innej osoby.

PL
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Informacje ogólne

Instrukcja instalacji
Niniejszy rozdział opisuje instalację i konfigurację urządzenia.

Przed przystąpieniem do użytkowania:
Upewnij się, że wszystkie elementy opakowania zostały usunięte (przeczytaj uważnie wszystkie etykiety), i zachowaj 
opakowanie do późniejszego wykorzystania.
Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy wartość napięcia zasilania jest identyczna z wartością podaną na urządzeniu.

POŁĄCZENIA WYMAGANE PRZED INSTALACJĄ
Połączenie elektryczne
Gniazdo zasilania o napięciu 240V / 13A musi znajdować się w odległości do 1 m od produktu. Połączenia elektryczne 
powinny być dostępne podczas instalacji produktu, tak aby można było go łatwo podłączać. 

OBUDOWA PRODUKTU
Produkt może zostać zamontowany na ścianie, w obudowie lub konstrukcji nośnej. Prosimy zwrócić uwagę na wymiary 
produktu (rys. 1) przy wbudowywaniu go w ścianę, obudowę lub konstrukcję nośną. Aby umożliwić bezproblemową 
instalację produktu, należy zapewnić wystarczająco dużo wolnego miejsca. 
Należy pozostawić co najmniej 400 mm wolnej przestrzeni między podstawą paleniska a wszelkiego rodzaju półkami/
elementami obudowy znajdującymi się ponad produktem (rys. 2). Zapewni to wystarczającą ilość przestrzeni nad 
produktem, aby umożliwić pełne uformowanie się efektu płomienia bez przeszkód.
Wybierając miejsce instalacji produktu, należy upewnić się, że urządzenie nie będzie narażone na działanie przeciągów, 
kanałów wentylacyjnych, wentylatorów sufitowych i innych ciągów powietrza. Podobnie jak w przypadku świecy, silne ruchy 
powietrza mogą wpływać na zdolność urządzenia do wytworzenia i utrzymania efektu płomienia. Jeśli w wybranym miejscu 
występują silne ruchy powietrza, np. kanały wentylacyjne, można skorzystać z opcji instalacji pokazanych na rys. 2. 

WENTYLACJA
Aby działać właściwie, produkt wymaga swobodnej wentylacji od dołu. U dołu urządzenia znajdują się szczeliny 
wentylacyjne umożliwiające swobodny przepływ powietrza przez produkt. Ta swobodna wentylacja pomaga chłodzić 
elementy elektroniczne oraz sprawia, że para unosi się i opuszcza produkt. Przykłady wymaganej wentylacji podano 
na rys. 3 i 4. Należy podkreślić, że konieczny jest otwór wentylacyjny w półce, na której produkt jest osadzony, aby 
umożliwić swobodny dopływ powietrza do produktu. 
CAS500R Obszar swobodnej wentylacji: Co najmniej 210 cm2

CAS1000R Obszar swobodnej wentylacji: Co najmniej 420cm2

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Podłącz urządzenie do gniazda zasilania 13 A/240 V. Upewnij się, że po instalacji będziesz mieć dostęp do wtyczki, aby 
móc odłączyć urządzenie. Upewnij się, że kabel zasilający wychodzi z tyłu urządzenia, w jego prawym lub lewym rogu, 
oraz że nie jest on uwięziony pod urządzeniem, co mogłoby spowodować jego uszkodzenie.
Urządzenie można podłączyć do stałego okablowania elektrycznego w budynku za pomocą odpowiedniej skrzynki 
przyłączeniowej umieszczonej obok urządzenia. Instalację elektryczną musi przeprowadzić odpowiednio wykwalifikowany 
elektryk w sposób ściśle zgodny obowiązującymi regulacjami IEE w zakresie instalacji sprzętu elektrycznego w 
budynkach.

Elektryk może usunąć znajdującą się w zestawie wtyczkę w następujący sposób:
1. Unieść palenisko i umieścić przełącznik „A” w pozycji wyłączonej (OFF) (rys. 21).
2. Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.

W urządzeniu należy używać wyłącznie wodę filtrowaną/odwapnioną.
Urządzenie należy ostrożnie rozpakować i zachować opakowanie do przyszłego użycia – na wypadek przewożenia 
lub zwrotu do dostawcy. 
Urządzenie należy ustawiać na stabilnej, płaskiej powierzchni. 
Urządzenie stwarza jedynie efekt płomienia.
Urządzenie należy zamontować w obudowie lub wbudować w ścianę.
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. 
Po zamontowaniu nigdy nie przenoś urządzenia ani nie kładź go na „grzbiecie” bez wcześniejszego usunięcia wody 
ze zbiornika na wodę i zbiornika ociekowego. 
Zbiornik na wodę, zbiornik ociekowy, wieko zbiornika ociekowego, zakrętkę zbiornika i filtry powietrza należy czyścić 
co 2 tygodnie, szczególnie w przypadku korzystania z twardej wody.
Jeżeli nie planujesz korzystania z urządzenia przez dłużej niż 2 tygodnie, opróżnij zbiornik wody oraz opróżnij i 
wyczyść zbiornik ociekowy.
Zbiornik ociekowy i zbiornik na wodę w niniejszym produkcie zostały zaprawione produktem biobójczym Silver 
Biocide. Powyższe jest zgodne z najnowszą odnośną normą ISO.
Woda ze zbiornika ociekowego lub zbiornika na wodę nie jest zdatna do picia.
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3. Podnieść pokrywę dostępu przez usunięcie śruby mocującej (rys. 5).
4. Odkręcić śrubę i usunąć przewody: pod napięciem, neutralny i uziemiający (rys. 6A).
5. Odkręcić śruby zacisku linowego (rys. 6B) i wyjąć przewód zasilający.
6. Elektryk może następnie podłączyć przewód od urządzenia do skrzynki przyłączeniowej (przez wykonanie opisanych wyżej 

kroków w odwrotnej kolejności), zapewniając, aby przewód dysponował odłącznikiem dwubiegunowym z separacją styków 
wynoszącą co najmniej 3 mm. Przewód brązowy – pod napięciem (L), niebieski – neutralny (N), zielony/żółty – uziemiający (E).

INSTALACJA PRODUKTU W OBUDOWIE
Po zbudowaniu obudowy o odpowiednich rozmiarach oraz zainstalowaniu połączenia elektrycznego wykonaj poniższe 
kroki, aby zainstalować produkt. 
1. Umieść produkt na zbudowanej podstawie. Upewnij się, że przewody są dostępne i nie zostały przygniecione produktem. 
2. Upewnij się, że produkt znajduje się na wysokości odpowiedniej do instalacji oraz że jest on ustawiony równo. 

W tym celu dopasuj długość regulowanych nóżek za pomocą śrubokręta płaskiego. (Rys. 7) To, czy produkt jest 
równo ustawiony, można sprawdzić za pomocą znajdującej się w zestawie poziomicy umieszczonej na metalowej 
podstawie w tylnej części paleniska (rys. 8).

3. Po umieszczeniu produktu na odpowiedniej wysokości i jego wyrównaniu umieść go w centrum otworu. Jeśli 
używasz paleniska LED z polanami (które jest szersze niż produkt), można to zrobić, dopasowując palenisko do 
produktu. Palenisko ułoży się centralnie w otworze, a jego prowadnice umieszczą produkt w środku od dołu (rys. 9).

4. Po umieszczeniu produktu w ostatecznym ułożeniu wyjmij palenisko i przymocuj produkt śrubami do obudowy, 
korzystając z otworów montażowych pokazanych na rys. 10.

PRZYJĘCIE PRODUKTU DO UŻYTKU/PIERWSZE URUCHOMIENIE
Podłączenie do odbiornika/pilota zdalnego sterowania
Przy wyjętym palenisku włóż 3,5-milimetrową wtyczkę odbiornika Bluetooth do gniazdka znajdującego się z tyłu 
urządzenia (rys. 11). Ważne jest pełne włożenie wtyczki do gniazdka. Nieprawidłowo włożona wtyczka może sprawić, 
że produkt nie będzie działał poprawnie. Kabel odbiornika ma długość 1,4 m, dzięki czemu odbiornik może zostać 
umieszczony w dowolnym miejscu w pobliżu urządzenia. Jeśli wolisz go ukryć, możesz go umieścić wewnątrz obudowy/
ściany. Ważne jest jednak, aby odbiornik nie był zamknięty w obiekcie z metalu, betonu lub innego gęstego materiału, 
gdyż może to wpłynąć na jakość sygnału z pilota zdalnego sterowania.

Napełnianie zbiornika na wodę.
Przed włączeniem produktu po raz pierwszy należy zapewnić, aby znajdował się w nim pełny zbiornik na wodę. Wyjmij 
zbiornik na wodę z jego miejsca nad zbiornikiem ociekowym (rys. 12A) i otwórz go przez odkręcenie pomarańczowej 
zakrętki (rys. 12B). Zbiornik należy napełniać wyłącznie wodą filtrowaną/odwapnioną. W ciągu ok. 1 minuty po 
ponownym umieszczeniu zbiornika na wodę nad zbiornikiem ociekowym zbiornik na wodę opróżni się do zbiornika 
ociekowego. Przed włączeniem produktu poczekaj, aż zbiornik ociekowy całkiem się napełni. Po napełnieniu zbiornika 
ociekowego zbiornik na wodę można napełnić jeszcze raz i ponownie umieścić go nad zbiornikiem ociekowym. Umożliwi 
to przechowywanie w produkcie maksymalnej pojemności wody. 

Instalacja paleniska z polanami (jeśli znajduje się w zestawie)
Produkt został fabrycznie wyposażony w palenisko metalowe. Jeśli zdecydujesz się na palenisko z polanami, usuń palenisko 
metalowe i zachowaj je do użytku w przyszłości (rys. 13). Aby zainstalować palenisko z polanami, wykonaj kroki opisane niżej. 
1. Delikatnie podnieś palenisko LED z polanami, aby wyjąć je z opakowania. UWAGA: Palenisko waży 5 kg. Należy je 

podnosić jedynie za dwa środkowe polana (rys. 14). 
2. Umieść palenisko na urządzeniu. Poniżej paleniska znajdują się 4 plastikowe prowadnice, które pomogą ustawić 

je we właściwym położeniu (rys. 9). Warto zauważyć, że palenisko można umieścić zarówno od przodu do tyłu 
urządzenia, jak i na odwrót. 

3. Po jego umieszczeniu usuń małe, nieprzytwierdzone polano (rys. 15). To małe polano jest zabezpieczone magnesami 
i może zostać łatwo wyjęte z paleniska. 

4. Znajdź wtyczkę DC pod tym małym polanem i podłącz ją do odpowiedniego gniazda DC w produkcie przez otwór 
w palenisku (rys. 16). 

5. Każde palenisko z polanami jest wyposażone w takie nieprzytwierdzone polano niezawierające lampy LED. W 
przypadku pojedynczej instalacji CAS500R można umieścić to polano nad paleniskiem lub przechowywać poza 
urządzeniem w opakowaniu. W przypadku instalacji CAS1000R lub instalacji wielu produktów jednocześnie to 
nieprzytwierdzone polano można umieścić w środkowym złączu między dwoma paleniskami (rys. 17). 

INSTALACJA WIELU PRODUKTÓW JEDNOCZEŚNIE (PODŁĄCZENIE KASKADOWE)
Połączenia elektryczne
Zarówno produkt CAS500R, jak i CAS1000R mogą być instalowane jeden obok drugiego, aby wydłużyć efekt płomienia. 
Dostarczając energię elektryczną do wielu produktów, należy zwrócić uwagę, aby maksymalna łączna moc produktów 
nie przekraczała wartości znamionowej wyłącznika nadprądowego (MCB) w obwodzie elektrycznym.

Sterowanie wieloma urządzeniami jednocześnie
Każdy produkt można sparować z własnym pilotem zdalnego sterowania, można też sparować wiele produktów z jednym 
pilotem. Do jednego pilota zdalnego sterowania Bluetooth można podłączyć maksymalną liczbę sześciu pojedynczych 
urządzeń (CAS500R/CAS1000R). Umożliwi to sterowanie wszystkimi produktami jednocześnie za pomocą jednego 
pilota. Dodatkowo oprogramowanie produktu zostało tak zaprojektowane, aby w razie podłączenia wielu produktów do 
jednego odłącznika zewnętrznego każdy z nich mógł być wyłączany ręcznie, a po ponownym włączeniu działał w takim 
samym trybie jak przed wyłączeniem. 
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Rozdział ten zawiera instrukcję włączania kominka przy pomocy ręcznych elementów sterujących lub pilota zdalnego 
sterowania.

Elementy sterowania ręcznego
Elementy sterowania ręcznego znajdują się pod paleniskiem. (Rys. 21)

CAS500R
Przełącznik główny – steruje dopływem zasilania elektrycznego do urządzenia. (Rys. 21A)
Uwaga: Przełącznik musi znajdować się w pozycji „ON” (włączanie) ( I ), aby urządzenie mogło działać.

Panel przycisków – służy do sterowania pracą urządzenia. (Rys. 21B)
•  to przycisk włączenia/uśpienia. Naciśnij go, aby włączyć lub wyłączyć efekt płomienia. Znakiem włączenia jest 

pojedynczy sygnał dźwiękowy i uruchomienie się głównych świateł LED. Ważne jest, aby nie patrzeć bezpośrednio 
na światła LED, ponieważ mogą one świecić bardzo silnie. Choć główne światła LED zaczną działać natychmiastowo, 
na uruchomienie się efektu płomienia należy odczekać 45 sekund. 

•  to przycisk parowania pilota zdalnego sterowania z odbiornikiem. Zob. punkt „Obsługa pilota zdalnego sterowania”, 
aby poznać szczegóły.

•  to przycisk trybu testowego. Z trybu tego korzystają producent i inżynier serwisu.
•  to przycisk redukcji siły płomienia. Naciśnij go, aby zmniejszyć wysokość/intensywność płomienia. Po osiągnięciu 

poziomu minimalnego usłyszysz sygnał dźwiękowy.
•  to przycisk zwiększania siły płomienia. Naciśnij go, aby zwiększyć wysokość/intensywność płomienia. Usłyszysz 

sygnał dźwiękowy po osiągnięciu poziomu maksymalnego.
•  to przycisk redukcji odgłosu „trzeszczenia” paleniska. Naciśnij go, aby przyciszyć dźwięk „trzeszczenia”. Poziomem 

minimalnym tego dźwięku jest jego całkowite wyciszenie. Po osiągnięciu poziomu minimalnego usłyszysz sygnał 
dźwiękowy.

•  to przycisk pogłośnienia odgłosu „trzeszczenia” paleniska. Naciśnij go, aby pogłośnić odgłos „trzeszczenia” 
paleniska. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu usłyszysz sygnał dźwiękowy.

CAS1000R
Przełącznik główny – steruje dopływem zasilania elektrycznego do urządzenia. (Rys. 21A)
Uwaga: Aby urządzenie działało, przełącznik musi być ustawiony w położeniu „ON” (I).

Panel przycisków „C” służy do sterowania lewą stroną urządzenia, a panel przycisków „D” służy do sterowania działaniem jego 
prawej strony. Uwaga: wysokość płomieni i odgłos „trzeszczenia” paleniska można regulować niezależnie po każdej stronie produktu. 

•  to przycisk włączenia/uśpienia. Naciśnij go, aby włączyć lub wyłączyć efekt płomienia. Znakiem włączenia jest 
pojedynczy sygnał dźwiękowy i uruchomienie się głównych świateł LED. Ważne jest, aby nie patrzeć bezpośrednio 
na światła LED, ponieważ mogą one świecić bardzo silnie. Choć główne światła LED zaczną działać natychmiastowo, 
na uruchomienie się efektu płomienia należy odczekać 45 sekund.

•  to przycisk parowania pilota zdalnego sterowania z odbiornikiem. Zob. punkt „Obsługa pilota zdalnego sterowania”, 
aby poznać szczegóły.

•  to przycisk trybu testowego. Z trybu tego korzystają producent i inżynier serwisu.
•  to przycisk redukcji siły płomienia. Naciśnij go, aby zmniejszyć wysokość/intensywność płomienia. Po osiągnięciu 

poziomu minimalnego usłyszysz sygnał dźwiękowy.
•  to przycisk zwiększania siły płomienia. Naciśnij go, aby zwiększyć wysokość/intensywność płomienia. Usłyszysz 

sygnał dźwiękowy po osiągnięciu poziomu maksymalnego.
•  to przycisk redukcji odgłosu „trzeszczenia” paleniska. Naciśnij go, aby przyciszyć dźwięk „trzeszczenia”. Poziomem 

minimalnym tego dźwięku jest jego całkowite wyciszenie. Po osiągnięciu poziomu minimalnego usłyszysz sygnał 
dźwiękowy.

•  to przycisk pogłośnienia odgłosu „trzeszczenia” paleniska. Naciśnij go, aby pogłośnić dźwięk „trzeszczenia”. Po 
osiągnięciu poziomu maksymalnego usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Obsługa produktu

Instalacja wielu urządzeń jednocześnie
Wykonaj kroki 1-4 opisane w punkcie „Instalacja produktu w obudowie”, aby zamocować pierwszy produkt. Ważne jest, 
aby pierwszy produkt ustawić tak, by jego bok zawierający szczeliny pozostał wolny i niepodłączony do pierwszego 
końca instalacji (rys. 18). 
1. Po instalacji i zabezpieczeniu produktu przygotuj drugi produkt, odkręcając śruby łączące (rys. 19A) i przykręcając 

je do przeciwległego boku metalu (rys. 19B). Uwaga: śrub tych nie należy dokręcać do końca. Należy pozostawić 
fragment długości 5-10 mm, tak aby wystawał poza krawędź produktu. 

2. Przymocuj drugi produkt obok pierwszego przez wprowadzenie wystających śrub z drugiego urządzenia do otworów 
w pierwszym. (Rys. 20)

3. Upewnij się, że drugi produkt znajduje się na takiej samej wysokości co pierwszy oraz że jest on ustawiony równo. 
W tym celu dopasuj długość regulowanych nóżek za pomocą śrubokręta płaskiego. (Rys. 8) Równość ustawienia 
produktu można sprawdzić za pomocą znajdującej się w zestawie poziomicy (rys. 9).

4. Dociśnij śruby drugiego produktu, tak aby był on mocno przymocowany do pierwszego.
Dodatkowe produkty można przymocować do drugiego urządzenia, wykonując kroki 1-4 opisane wyżej. 
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PRZYCISKI STERUJĄCE ODBIORNIKA
Produktem można też sterować za pomocą znajdującego się w zestawie odbiornika. (Rys. 12) 

CAS500R
•  to przycisk włączenia/uśpienia. Naciśnij go, aby włączyć lub wyłączyć efekt płomienia. 
•  służy do wyciszania odgłosu „trzeszczenia” paleniska. Naciśnij go, aby włączyć lub wyłączyć efekt trzeszczenia. 

Jego głośność można regulować za pomocą przycisków ręcznego sterowania urządzeniem. Uwaga: ustawienie 
wyciszenia tego dźwięku przestanie działać po ponownym uruchomieniu urządzenia. Odgłos trzeszczenia można 
całkowicie wyłączyć za pomocą przycisków sterowania głośnością w panelu przycisków przez redukcję głośności 
tego dźwięku do minimalnego poziomu. Ustawienie minimalnego poziomu głośności będzie działać także po 
ponownym uruchomieniu produktu.

•  to przycisk redukcji siły płomienia. Naciśnij go, aby zmniejszyć wysokość/intensywność płomienia. Po osiągnięciu 
poziomu minimalnego usłyszysz sygnał dźwiękowy.

•  to przycisk zwiększania siły płomienia. Naciśnij go, aby zwiększyć wysokość/intensywność płomienia. Usłyszysz 
sygnał dźwiękowy po osiągnięciu poziomu maksymalnego.

CAS1000R
•  to przycisk włączenia/uśpienia. Naciśnij go, aby włączyć lub wyłączyć efekt płomienia. 
•  służy do wyciszania odgłosu „trzeszczenia” paleniska. Naciśnij go, aby włączyć lub wyłączyć efekt trzeszczenia. 

Jego głośność można regulować za pomocą przycisków ręcznego sterowania urządzeniem. Uwaga: ustawienie 
wyciszenia tego dźwięku przestanie działać po ponownym uruchomieniu urządzenia. Odgłos trzeszczenia można 
całkowicie wyłączyć za pomocą przycisków sterowania głośnością w panelu przycisków przez redukcję głośności 
tego dźwięku do minimalnego poziomu. Ustawienie minimalnego poziomu głośności będzie działać także po 
ponownym uruchomieniu produktu.

•  to przycisk redukcji siły płomienia. Naciśnij przycisk redukcji płomienia w drugim rzędzie przycisków, aby 
zmniejszyć wysokość/intensywność płomienia po lewej stronie produktu. Naciśnij przycisk redukcji płomienia w 
trzecim rzędzie przycisków, aby zmniejszyć wysokość/intensywność płomienia po prawej stronie produktu. Po 
osiągnięciu poziomu minimalnego usłyszysz sygnał dźwiękowy.

•  to przycisk zwiększania siły płomienia. Naciśnij przycisk zwiększania płomienia w drugim rzędzie przycisków, aby 
zwiększyć wysokość/intensywność płomienia po lewej stronie produktu. Naciśnij przycisk zwiększania płomienia 
w trzecim rzędzie przycisków, aby zwiększyć wysokość/intensywność płomienia po prawej stronie produktu.  Po 
osiągnięciu poziomu maksymalnego usłyszysz sygnał dźwiękowy. 

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
Pilot jest dostarczany z 2 bateriami AAA. Usuń przykrywkę komory baterii znajdującą się na spodzie pilota i po wyjęciu 
baterii z plastikowego opakowania umieść je w odpowiednim miejscu. Załóż pokrywę na baterie. Przy wyłączonym 
produkcie można przeprowadzić test działania pilota zdalnego sterowania przez naciśnięcie dowolnego przycisku i 
obserwację niebieskiego światła LED u góry pilota, które zaświeci się przy każdym naciśnięciu dowolnego przycisku. 

Parowanie pilota zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania jest wyposażony w technologię Bluetooth i musi być sparowany z odbiornikiem. Aby to zrobić, 
wykonaj poniższe kroki: 

1. Ustaw przełącznik kołyskowy w położeniu ON (I); usłyszysz wówczas pojedynczy sygnał dźwiękowy.
2. Naciśnij przycisk  w panelu przycisków – produkt zostanie uruchomiony. 
3. Naciśnij przycisk  w panelu przycisków – światła LED zaczną powoli migać. 
4. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania – światła LED urządzenia zamigają szybko trzy razy, a następnie 

produkt zostanie automatycznie wyłączony. Oznacza to, że pilot i produkt zostały sparowane, a urządzenie można 
włączyć ponownie za pomocą pilota.

Działanie pilota zdalnego sterowania jest takie samo jak opisane w rozdziale „Elementy sterujące odbiornika”.  
Z jednym pilotem można sparować wiele produktów, powtarzając powyższe czynności z kolejnymi urządzeniami. Uwaga:  
z jednym pilotem zdalnego sterowania można sparować maksymalnie sześć urządzeń CAS500R/CAS1000R. 

Parowanie pilota zdalnego sterowania z wieloma produktami
Jeśli instalujesz więcej niż jedno urządzenie CAS500R/CAS1000R, możesz sparować do sześciu z nich z jednym pilotem 
zdalnego sterowania. W tym celu zainstaluj produkty w sposób opisany w punkcie „Instrukcja instalacji”. Sprawdź, czy 
wszystkie produkty są podłączone do gniazda zasilania i do źródła wody. W przypadku parowania produktów CAS1000R 
i CAS500R wybierz 6-przyciskowy pilot zdalnego sterowania jako główny pilot zdalnego sterowania. 

1. Sparuj pierwszy produkt, wykonując czynności opisane w krokach 1-4 powyżej.
2. Ustaw przełącznik kołyskowy drugiego produktu w położeniu ON (I); usłyszysz wówczas pojedynczy sygnał 

dźwiękowy.
3. Naciśnij przycisk  w panelu przycisków – produkt zostanie uruchomiony.
4. Naciśnij przycisk  w panelu przycisków – światła LED zaczną powoli migać. 
5. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania – światła LED zamigają szybko trzy razy, a następnie produkt 

zostanie automatycznie wyłączony. Oznacza to, że pilot i oba produkty zostały sparowane i można je włączyć 
ponownie za pomocą pilota.

6. Aby sparować kolejne urządzenie, powtórz powyższe kroki.
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OGÓLNE WSKAZÓWKI
W urządzeniu należy używać wyłącznie wodę filtrowaną/odwapnioną.
Urządzenie należy ustawiać na stabilnej, płaskiej powierzchni.
Jeżeli nie planujesz korzystania z urządzenia przez dłużej niż 2 tygodnie, opróżnij zbiornik wody oraz zbiornik ociekowy.
Po zamontowaniu nigdy nie przenoś urządzenia ani nie kładź go na „grzbiecie” bez wcześniejszego usunięcia wody ze 
zbiornika ociekowego. 

CZYSZCZENIE
Ostrzeżenie – Zawsze pamiętaj o ustawieniu przełącznika „A” w położeniu „OFF” (0) (rys. 21) i odłączeniu źródła 
zasilania przed czyszczeniem paleniska.
Zalecamy czyszczenie poniższych komponentów co najmniej raz na 2 tygodnie, szczególnie w przypadku korzystania 
z twardej wody:
Zbiornik ociekowy, dysza, zakrętka i uszczelka zbiornika, filtr powietrza

Do czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki – nigdy nie stosować ściernych środków czyszczących. 
Aby usunąć kurz i zanieczyszczenia, od czasu do czasu należy użyć odkurzacza z założoną końcówką w postaci 
miękkiej szczotki. 

Zbiornik ociekowy
1. Ustaw przełącznik „A” w położeniu OFF (WYŁ) (0) (Rys. 21)
2. Unieś ostrożnie palenisko i odłóż je na bok. 
3. Wyjmij zbiornik na wodę znajdujący się nad zbiornikiem ociekowym.
4. Odłącz przyłącze elektryczne przetworników, zlokalizowane po prawej stronie zbiornika ociekowego. (Rys. 23)
5. Dysza jest przymocowana do zbiornika ociekowego za pomocą dwóch pomarańczowych zacisków: jeden znajduje 

się po jej lewej, a drugi po jej prawej stronie. Po lewej stronie naciśnij zacisk jedną ręką, a drugą podnieś dyszę, 
aby wyjąć ją z zacisku. Powtórz to po prawej stronie (rys. 24). Teraz możesz podnieść dyszę i ją odłożyć (rys. 25).

6. Ostrożnie unieś zbiornik ociekowy (rys. 26), tak aby nie wylać znajdującej się w nim wody. Ustaw zbiornik ociekowy w zlewie.
7. Delikatnie opróżnij zbiornik do zlewu, uważając na to, aby przetwornik pozostał na swoim miejscu, przymocowany 

zaciskiem przytrzymującym.

Konserwacja

7. Po sparowaniu wszystkich produktów przetestuj działanie pilota, naciskając  przycisk. Jeśli któryś z produktów 
przestanie odbierać sygnał z pilota, możesz uzgodnić jego działanie z działaniem pozostałych za pomocą przycisków 
sterowania ręcznego lub przycisków znajdujących się na odbiorniku.

UZYSKIWANIE POŻĄDANEGO EFEKTU PŁOMIENIA
1. Aby włączyć urządzenie, ustaw główny przełącznik w położeniu ON i naciśnij  przycisk. Płomień uruchomi się po 

45 sekundach. 
2. Naciśnij przyciski    i   , aby regulować poziom płomienia. Pozostaw generator płomienia na chwilę, do czasu 

aż zareaguje na wprowadzone zmiany.

Po wyregulowaniu wysokości płomienia i głośności dźwięku „trzeszczenia” urządzenie zachowa te ustawienia, nawet 
jeśli odłączysz je od źródła zasilania, wciskając przycisk włączenia/uśpienia lub przełącznik główny. Gdy ponownie 
włączysz urządzenie, uruchomi się ono normalnie. Odczekaj 45 sekund na pojawienie się efektu płomienia i przywrócenie 
wybranych ustawień.

Wkładki do dyszy
W zestawie znajdują się wkładki do dyszy zamocowane na otworze dyszy. Wkładki te służą do zmieniania profilu efektu 
płomienia. Jeśli preferowany jest inny profil płomienia, wkładki mogą zostać usunięte. Oprócz tych wkładek w zestawie 
znajdują się wkładki służące do blokowania płomienia w niektórych miejscach. Aby je zamocować, usuń znajdujące 
się w dyszach wkładki, które zostały tam wstępnie umieszczone. Odłam odcinki wkładek blokujących o odpowiedniej 
długości. Włóż wkładki do otworu dyszy w wybranym miejscu.  Więcej szczegółów znajduje się na rys. 22. 

NISKI POZIOM WODY / UZUPEŁNIANIE ZBIORNIKÓW NA WODĘ
Opróżnienie się zbiorników na wodę i niski poziom wody zostaną zasygnalizowane podwójnym mignięciem świateł LED 
produktu i podwójnym sygnałem dźwiękowym. Następnie produkt będzie działać przez kolejne 15 minut w zwykłym trybie, 
po czym wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy i zacznie działać w trybie niskiego poziomu wody. W przypadku produktów 
wyposażonych w palenisko LED z polanami palenisko to pozostanie oświetlone nawet w trybie niskiego poziomu wody. 
Wówczas produkt należy albo przełączyć w tryb uśpienia za pomocą pilota zdalnego sterowania lub odbiornika Bluetooth, 
albo ponownie napełnić wodą. Po ponownym napełnieniu wodą produkt automatycznie uruchomi się ponownie. 

Aby ponownie napełnić zbiornik, wyjmij palenisko i zbiornik na wodę z jego położenia ponad zbiornikiem ociekowym. 
Wypełnij zbiornik na wodę wyłącznie wodą filtrowaną/odwapnioną. Po napełnieniu zbiornik na wodę można umieścić 
nad zbiornikiem ociekowym. Jeśli po zasygnalizowaniu niskiego poziomu wody produkt nie został przełączony w tryb 
uśpienia, automatycznie uruchomi się ponownie po ok. 20 sekundach od napełnienia. 

Warto zauważyć, że w produkcie CAS1000R strona, po której występuje niski poziom wody, zaświeci się dwa razy  
i wyda dwukrotny sygnał dźwiękowy, aby to zasygnalizować. W tym momencie można wymienić zbiorniki na wodę po 
obu stronach urządzenia CAS1000R, ponieważ niski poziom wody prawdopodobnie występuje po obu stronach. 



47

OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją od daty zakupu. W tym okresie zobowiązujemy się do bezpłatnego naprawienia 
lub wymiany produktu (z wyjątkiem tarcz przetworników i pod warunkiem dostępności), o ile został on zainstalowany 
i był użytkowany zgodnie niniejszą instrukcją. Twoje prawa wynikające z niniejszej Gwarancji są dodatkowe do praw 
ustawowych, na które z kolei niniejsze prawa nie mają wpływu. 

RECYKLING
  Urządzeń elektrycznych sprzedawanych w Unii Europejskiej po zakończeniu eksploatacji nie wolno utylizować 

razem z odpadami domowymi. Jeśli to możliwe, należy oddać urządzenie do recyklingu. Zapytaj władz lokalnych 
lub sprzedawcy, gdzie w swoim kraju możesz oddać urządzenie do recyklingu.

PATENT / WNIOSEK PATENTOWY
Produkty z serii Optimyst chronione są przez jeden lub kilka poniższych patentów i wniosków patentowych:

Wielka Brytania GB2460259B, GB2475794B, GB2418014, EP2029941, GB2436212, GB2402206B
USA US8413358, US8136276, US7967690, US8574086
Rosja RU2434181
Państwa europejskie EP2029941, EP2315976, EP1787063 (A1), EP2388527, EP2029941, 
Chiny CN101883953A, CN102105746A, CN101057105 (A), CN101438104
Australia AU2009248743A1, AU2007224634
Kanada CA2725214, CA2579444, CA2645939
Republika Południowej Afryki ZA2008/08702
Meksyk MX2008011712
Korea Południowa KR101364191
Japonia JP5281417, JP5496291
Brazylia BRP10708894
Indie 4122/KOLNP/2008
Nowa Zelandia NZ571900

8. Wlej niewielką ilość płynu do mycia do zbiornika ociekowego i za pomocą miękkiej szczotki ostrożnie wymyj wszystkie 
jego powierzchnie oraz delikatnie wyczyść przetwornik, łącznie ze stożkiem i tarczami metalowymi zlokalizowanymi 
w rowku górnym.

9. Po oczyszczeniu starannie opłukaj zbiornik ociekowy czystą wodą, aby usunąć wszystkie ślady środka do czyszczenia.
10. Wyczyść dyszę przy pomocy miękkiej szczotki i opłukaj dokładnie wodą.
11. Zmontuj urządzenie ponownie, wykonując czynności 1-6 w odwrotnej kolejności.

Przetwornik
Przetwornik ulega zużyciu, zależnie od intensywności użytkowania, i po jakimś czasie podlega wymianie. Przetworniki 
zamienne można nabyć u naszego dilera. Przetwornik jest umocowany w zbiorniku ociekowym za pomocą plastikowego 
zacisku. W razie konieczności wymiany przetwornika:
1. Wykonaj kroki 1-5 w części „Konserwacja” – CZYSZCZENIE – zbiornik ociekowy, aby uzyskać dostęp do przetwornika.
2. Naciśnij zacisk do tyłu i unieś przetwornik do góry, wyjmując go z osłony.
3. Umieść nowy przetwornik w zbiorniku ociekowym, unikając układania przewodu na stożku.
4. Wykonaj powyższe czynności w odwrotnej kolejności, aby ponownie zamontować dyszę i zbiornik ociekowy.

Filtr powietrza
1. Unieś ostrożnie palenisko i odłóż je na bok.
2. Ostrożnie wysuń filtr powietrza z jego osłony z tworzywa. (Rys. 27)
3. Ostrożnie opłukaj wodą w zlewie i osusz ręcznikiem materiałowym.
4. Zamontuj ponownie filtr, upewniając się, że czarny filtr zgrubny umieszczony jest przodem na zewnątrz.
5. Umieść palenisko ponownie na miejscu.

Dodatkowe informacje
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Objaw Przyczyna Działania naprawcze

Produkt nie działa. Problem z połączeniem elektrycznym

Niski odczyt poziomu wody

Sprawdź, czy produkt dysponuje prawidłowo 
działającym połączeniem elektrycznym. 

Uzupełnij zbiornik(i) na wodę w produkcie. 
Zobacz punkt „Niski poziom wody / 
uzupełnianie zbiorników na wodę” powyżej. 

Produkt nie działa. 
Działa jedynie 
palenisko LED.

Niski odczyt poziomu wody

Produkt nie jest ustawiony równo.

Uzupełnij zbiornik(i) na wodę w produkcie. 
Zobacz punkt „Niski poziom wody / 
uzupełnianie zbiorników na wodę” powyżej. 

Sprawdź, czy produkt jest ustawiony równo, 
za pomocą znajdującej się w zestawie 
poziomicy (rys. 8).

Światła LED migają 
dwukrotnie i emitowany 
jest dwukrotny sygnał 
dźwiękowy.

Poziom wody w urządzeniu jest niski. Uzupełnij zbiornik(i) na wodę w produkcie. 
Zobacz punkt „Niski poziom wody / 
uzupełnianie zbiorników na wodę” powyżej. 

Brak lub niewielka 
ilość mgiełki

Przetwornik nie działa prawidłowo.

Przetwornik jest zabrudzony.

Przetwornik nie został prawidłowo osadzony 
w zbiorniku ociekowym.

Wentylator jest zablokowany lub napotyka 
przeszkody.

Dysza nie została prawidłowo umieszczona 
na zbiorniku ociekowym.

Dysza jest zablokowana.

Sprawdź działanie przetwornika.

Dokładnie wyczyść zbiornik ociekowy i 
przetwornik.

Wyłącz produkt, wyjmij dyszę ze zbiornika 
ociekowego i sprawdź, czy przetwornik 
został właściwie umieszczony w zbiorniku 
ociekowym.

Wyjmij filtr powietrza i wyczyść go. Zwróć 
uwagę na to, aby prawidłowo umieścić go 
ponownie w produkcie.

Upewnij się, że dysza została prawidłowo 
umieszczona na zbiorniku ociekowym.

Dokładnie wyczyść zbiornik ociekowy, 
przetwornik i dyszę.

Efekt płomienia 
emituje zbyt dużo 
dymu.

Ustawienie efektu płomienia jest zbyt duże. Zmniejsz efekt płomienia. Poczekaj, aż 
urządzenie zareaguje na zmianę ustawienia.

Odbiornik Bluetooth 
nie działa.

Poluzowane podłączenie Sprawdź, czy wtyczka została prawidłowo 
włożona do gniazdka (rys. 12).

Pilot zdalnego 
sterowania nie działa.

Problem z zasięgiem łączności przez 
Bluetooth.

Poluzowane podłączenie odbiornika 
Bluetooth. 

Baterie pilota wymagają wymiany.

Sprawdź położenie odbiornika Bluetooth. 
Upewnij się, że nie jest zamknięty  
w metalowym lub betonowym obiekcie. 

Sprawdź, czy wtyczka została prawidłowo 
włożona do gniazdka (rys. 12).

Wymień baterie na dwie nowe baterie typu 
AAA.

Rozwiązywanie problemów


