
Informacje techniczne

z mechaniczną regulacją temperatury w termostacie.

WAŻNE: NINIEJSZE INSTRUKCJE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ JE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI 

- Lucia LUC20-EU

W a ż n e  i n f o r m a c j e 
d o t y c z ą c e  b e z p i e c z e ń s t w a

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych 
należy zawsze przestrzegać podstawowych 
środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko 
pożaru, porażenia prądem elektrycznym 
i obrażeń osób, włacznie z poniższymi 
okolicznościami :
W przypadku gdy urządzenie jest uszkodzone, 
przed przystąpieniem do instalacji 
i użytkowania należy skontaktować się z     
dostawcą.
- Nie wolno używać na zewnątrz.
- Nie wolno używać w bezpośrednim otoczeniu 
wanny, prysznica lub basenu.
- Nie wolno używać tego grzejnika, jeśli został 
upuszczony.
- Nie wolno używać, jeśli widoczne są oznaki 
uszkodzenia grzejnika. 
- Używaj tego grzejnika na poziomej i stabilnej 
powierzchni lub przymocuj go do ściany. 
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod 
stałym gniazdem lub skrzynką przyłączeniową.
Urządzenie nosi symbol ostrzegawczy 
NIE  PRZYKRYWAĆ / DO NOT COVER,     
informując  że nie wolno go zakrywać.
Urządzenie może być używane 
przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej, oraz 
przez osoby o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, 
bądź nieposiadające odpowiedniego 
doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem 
że osoby te są nadzorowane lub zostały 
poinstruowane w zakresie bezpiecznej 
obsługi urządzenia i rozumieją grożące im 
niebezpieczeństwa.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. 
Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie 
mogą być wykonywane przez dzieci bez 
nadzoru. Dzieci nie powinny zajmować się 
czyszczeniem ani konserwacją produktu 
samodzielnie, bez nadzoru.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny 
przebywać w pobliżu produktu bez stałego 
nadzoru.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą tylko włączać 
lub wyłączać prawidłowo zamontowane 
urządzenie, pod warunkiem, że zostało ono  
umieszczone    lub    zainstalowane    w 
przewidzianej normalnej pozycji ekploatacyjnej 
i jeżeli znajdują się one pod opieką lub zostały 
poinstruowane w zakresie bezpiecznego        
korzystania z urządzenia oraz że są świadome 
związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 lat i poniżej 8 lat nie 
powinny podłączać, regulować i czyścić 
urządzenia ani wykonywać czynności 
konserwacyjnych.
Nie wolno używać tego urządzenia szeregowo 
z regulacją termiczną, kontrolerem programu, 
zegarem ani z żadnym innym urządzeniem, 

które automatycznie włącza ogrzewanie, 
ponieważ istnieje ryzyko pożaru, gdy 
urządzenie zostanie przypadkowo zakryte lub 
przemieszczone.
W przypadku usterki należy odłączyć 
urządzenie od zasilania. Należy odłączyć 
urządzenie, gdy nie jest potrzebne przez 
dłuższy czas.
Chociaż urządzenie to spełnia normy bezpie- 
czeństwa, nie zalecamy jego stosowania na 
dywanach o głębokim stosie ani na dywanach o 
długich włosach.  
Urządzenie musi być ustawione tak, aby 
wtyczka była dostępna. Jeśli przewód zasilający 
jest uszkodzony, to musi zostać wymieniony 
przez producenta, agenta serwisowego lub 
podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć 
zagrożenia. 
Należy trzymać przewód zasilający z dala od 
przodu urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Nie używaj grzejnika w małych 
pomieszczeniach, gdy są one zajęte przez 
osoby, które nie są w stanie samodzielnie 
wyjść z pokoju, chyba że zapewniony jest stały 
nadzór.
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko 
pożaru, trzymaj tekstylia, zasłony lub materiały 
łatwopalne w odległości co najmniej 1 m od 
wylotu powietrza.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, nie 
zakrywaj urządzenia. Nie kładź na urządzeniu 
materiału ani odzieży, ani nie blokuj cyrkulacji 
powietrza wokół urządzenia, na przykład zasłon 
lub mebli, ponieważ może to spowodować 
przegrzanie i ryzyko pożaru.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć 
niebezpieczeństwa spowodowanego 
niezamierzonym zresetowaniem wyłącznika 
termicznego, urządzenie to nie może być 
zasilane przez zewnętrzne urządzenie 
przełączające, takie jak regulator czasowy, 
lub być podłączone do obwodu, który jest 
regularnie włączany i wyłączany przez zakład 
energetyczny.
UWAGA - Niektóre części tego produktu 
mogą stać się bardzo gorące i spowodować 
oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na obecność dzieci i osób wymagających 
szczególnej troski.

Numer Modelu : LUC20-EU

Moc cieplna 230V 240V

Nominalna Moc Cieplna P Nom 1.8 - 1.9 kW

Minimalna Moc  Cieplna P min 0.9 - 1.0 kW

Maksymalna Ciągła Moc Cieplna P max,c 1.8 - 1.9 kW

Pomocnicze zużycie energii elektrycznej

W trybie czuwania el SB 0.37 - 0.41 W

PL



Informacje Ogólne
Ostrożnie rozpakuj grzejnik i zachowaj opakowanie w celu 
ewentualnego przyszłego użycia, w przypadku przeniesienia lub 
zwrotu urządzenia do dostawcy. Modele te są zaprojektowane tak, 
aby były wolnostojące i  ich normalne ustawienie powinno znajdowac 
sie  przy ścianie.
Grzejnik  ma efekt płomienia, który może być używany z ogrzewaniem 
lub bez, aby tym wizualnym efektem komfortu można było cieszyć się 
o każdej porze roku. Wybór mocy cieplnej 1 kW lub 2 kW zapewnia 
nagrzewnica wentylatorowa, która znajduje się na dole urządzenia.
Przed podłączeniem nagrzewnicy sprawdź, czy napięcie zasilania 
jest takie samo, jak podane na nagrzewnicy. Uwaga: Używanie 
urządzenia w środowisku, w którym jest bardzo niski poziom tła 
akustycznego, sprawi że możliwe będzie usłyszenie dźwięku 
związanego z działaniem efektu płomienia. Jest to normalne i nie 
powinno być powodem do obaw.

Podłączenie elektryczne 
OSTRZEŻENIE - NINIEJSZE URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE.
Grzejnik ten musi być używany tylko przy zasilaniu AC ~  a napięcie 
oznaczone na nagrzewnicy musi odpowiadać napięciu zasilania. 
Przed włączeniem prosimy o należyte zapoznanie się z ostrzeżeniami 
i instrukcją obsługi.

Sterowanie - patrz rys. 2  
Przełączniki  te zapewniają wybór ustawień ogrzewania. Urządzenie 
jest w trybie czuwania, gdy wtyczka sieciowa jest podłączona. 
Wskazuje na to czerwony neon za ekranem efektu płomienia. Dwa 
przełączniki wyboru są w pozycji ON, gdy strona z oznaczeniami (tj. 
I lub II) jest wciśnięta.

Przełącznik wyboru 1 (  )   Kontroluje zasilanie elektryczne 
urządzenia i efekt płomienia. Naciśnij przycisk  aby 
wybrać  “Stan gotowości”  - „ON “ i “ Standby”. 
Jeśli oba przełączniki wyboru 2 i 3 znajdują się w 
pozycji wyłączonej - OFF, produkt ten działa wtedy 
tylko z efektem płomienia.

Przełącznik wyboru 2 (I)   Zapewnia moc grzewczą 1 kW .
Przełącznik wyboru 3 (II) Zapewnia wyjście 2 kW z przełącznikiem 2

Termostat (T) - patrz rys. 3 
Aby utrzymać określoną temperaturę w pomieszczeniu, ustaw 
regulator na „max.”. Obsługuj urządzenie z pełną mocą aż do 
osiągnięcia wymaganej temperatury pokojowej. 
Ustaw ponownie regulator termostatyczny, aż urządzenie wyłączy się 
ze słyszalnym „kliknięciem”. Temperatura ta będzie utrzymywana na 
prawie stałym poziomie przez automatyczne włączanie i wyłączanie 
regulatora termostatycznego. Należy pamiętać, że urządzenie można 
włączyć tylko wtedy, gdy ustawienie termostatu jest wyższe niż 
temperatura w pomieszczeniu.

Zdalne sterowanie - patrz rys. 4 
Maksymalny zakres zastosowania pilota zdalnego sterowania 
wynosi ~ 15 metrów. Ostrzeżenie: Odbiornik potrzebuje czasu, aby 
odpowiedzieć na nadajnik. Nie naciskaj przycisków więcej niż raz w 
ciągu dwóch sekund, aby zapewnić prawidłowe działanie.
Informacje o bateriach - patrz Rys. 4 
1. Aby aktywować pilota zdalnego sterowania, usuń pasek izolacji 
baterii, który służy do zapewnienia, że pilot zdalnego sterowania 
dotrze do ciebie w pełni naładowany.
2. Aby wymienić baterię pilota, obróć pilota i postępuj zgodnie ze 
schematem wytłoczonym na pilocie.
3. Używaj tylko baterii CR2025 lub CR2032.

Wyrzucić wyciekające baterie 
Baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi i 
krajowymi przepisami dotyczacymi recyklingu. 
Stosowanie różnych rodzajów baterii, nieprawidłowa instalacja baterii, 
niewymienienie wszystkich baterii w tym samym czasie, wrzucenie baterii 
do ognia lub gdy zostanie podjęta próba naładowania baterii, które nie 
są przeznaczone do ponownego naładowania, mogą doprowadzić do 
wycieku elektrolitu.
Konserwacja
OSTRZEŻENIE: ZAWSZE ODŁĄCZAJ OD ZASILANIA PRZED PRÓBĄ 
JAKIEJKOLWIEK KONSERWACJI.

Dioda elektroluminescencyjna 
Grzejnik jest wyposażony w lampy LED (Light Emitting Diode). Lampy 
LED są bezobsługowe i nie powinny wymagać wymiany podczas 
eksploatacji produktu.

Wyłącznik bezpieczeństwa termicznego
Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem wyłącza urządzenie 
automatycznie w przypadku awarii. W takim przypadku wyłącz urządzenie 
lub odłącz wtyczkę z gniazdka. Po krótkiej fazie schładzania urządzenie 
jest gotowe do ponownego użycia. Jeśli błąd wystąpi ponownie, 
skontaktuj się z lokalnym dealerem.

Czyszczenie 
OSTRZEŻENIE - ZAWSZE ODŁĄCZAJ OD ZASILANIA PRZED 
CZYSZCZENIEM NAGRZEWNICY. 
Do czyszczenia ogólnego należy używać miękkiej, czystej ścierki - nigdy 
nie używaj ściernych środków czyszczących. Szklany ekran do oglądania 
należy czyścić ostrożnie miękką szmatką. NIE używaj zastrzeżonych 
środków do czyszczenia szkła. Aby usunąć nagromadzony kurz lub 
kłaczki, do czyszczenia kratki wylotowej termowentylatora od czasu do 
czasu należy używać miękkiej szczotki do odkurzacza.

Recykling
Dla produktów elektrycznych sprzedawanych na terenie 
Wspólnoty Europejskiej. Pod koniec okresu użytkowania 
produktów elektrycznych nie należy go wyrzucać razem z 
odpadami domowymi. Oddaj do ponownego przetwarzania 
jeśli istnieją zakłady recyklingu. Skontaktuj się z lokalnymi 
władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady na temat 
recyklingu w swoim kraju.

Obsługa posprzedażna
Jeśli potrzebujesz serwisu posprzedażnego lub jeśli potrzebujesz 
kupić jakiekolwiek części zamienne, skontaktuj się ze sprzedawcą, 
od którego urządzenie zostało zakupione lub skontaktuj się z nu-
merem serwisowym właściwym dla twojego kraju na karcie gwaran-
cyjnej. Nie zwracaj nam wadliwego produktu w pierwszej kolejności, 
ponieważ może to spowodować utratę lub uszkodzenie i opóźnienie 
w dostarczeniu satysfakcjonującej usługi. Zachowaj  paragon świad-
czący o sprzedaży jako dowód zakupu.


