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Produkt przeznaczony tylko do dobrze zaizolowanych pomieszczeń lub sporadycznego użytkowania. 

 
 

 

Ostrożne wyciągnij kominek z opakowania sprawdzając czy zarówno grzejnik jak I kabel 
zasilający  nie  zostały  uszkodzone  w  czasie  transportu.  Nie  uruchamiaj  kominka  w 
przypadku  uszkodzenia.  Prosimy  wziąć  pod  uwagę  ciężar  kominka  przed 
wypakowaniem  i  instalacją. Możesz potrzebować przy tym pomocy.   Przed  instalacja  i 
użyciem przeczytaj instrukcję i schowaj ją w bezpiecznym miejscu. Jakiekolwiek zmiany 
dotyczące kabla zasilającego powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego 
elektryka.  
Twój  kominek  objęty  jest  roczną  gwarancja  od  daty  zakupu.    W  przypadku  mało 
prawdopodobnego  zepsucia  prosimy  o  kontakt  z  zespołem  obsługi  klienta  pod  nr 
telefonu  01543  251122  w  godzinach  otwarcia  biura  9.00  –  17.00  lub  email 
info@flameritefires.comAkcesoriamożnaznaleźć  w  pudełkuprzymocowanym  do  boku 
kominka. 



 
2 

 
 
 
 

• Tylko do użytku wewnętrznego. 
• Nie używaj kominka w pobliżu wanny, prysznica lub basenu. 
• Nigdy nie używaj kominka, aby wysuszyć pranie. 
• Nigdy nie instaluj kominka bezpośrednio pod stałym gniazdem głównym. 
• Nigdyniezakrywajurządzenia. 
• Nie zaleca się używania przedłużacza. 
• Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od  lat 8 wzwyż, osoby o ograniczonych  zdolnościach 

fizycznych, sensorycznych  lub mentalnych  lub osoby z brakiem doświadczenia  i wiedzy w momencie, 
gdy są pod nadzorem lub zostały przeszkolone jak używać urządzenie w sposób bezpieczny i rozumieją 
zagrożenia z tym związane. Dzieciniepowinnybawićsięurządzeniem.  

• Czyszczenie I konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru. 
• Dzieci do lat trzech powinny być trzymane z daleka, chyba, że są pod stałym nadzorem.  
• Dzieci pomiędzy 3 a 8 rokiem życia powinny tylko włączać / wyłączać urządzenia zakładając, że zostało 

umiejscowione  i  zainstalowane  w  docelowym  miejscu  i  że  są  nadzorowane  lub  przeszkolone  jak 
używać urządzenie w sposób bezpieczny i rozumieją zagrożenia z tym związane.   

• Dzieci  pomiędzy  3  a  8  rokiem  życia  nie  powinny  podłączać,  regulować,  czyścić  lub  konserwować 
urządzenia. 

• Niektóre  części  urządzenia mogą  stać  się  bardzo  gorące  I  powodować  oparzenia.  Prosimy  zwrócić 
szczególną uwagę w obecności dzieci i osób bezbronnych. 

• Należy zachować ostrożność, żeby dzieci nie bawiły się pozostałościami paliwa. 
• Podczas  gdy  instrukcja  obsługi  ma  na  celu  objąć  jak  największą  ilość  ewentualności,  tak  jak  w 

przypadku każdego  innego urządzenia elektrycznego, ostrożność  i  zdrowy  rozsądek należy  zachować 
używając urządzenia, a szczególnie w obecności dzieci.  

• UWAGA: Grzejnik wyposażony jest w automatyczne wyłączanie, aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń 
spowodowanych  przegrzaniem.  Jeżeli  przepływ  powietrza  zostanie  zablokowany  element 
automatycznie się wyłączy. Nigdy nie zasłaniaj wylotów powietrza. Aby zresetować, wyłącz kominek, 
odłącz od zasilania głównego, usuń przyczynę przegrzewania, po skończeniu sprawdź micro włączniki 
OmniGlide. Odczekaj, odpowiedni czas i po schłodzeniuponowniewłączkominek. 

• UWAGA:  Aby  uniknąć  niebezpieczeństwa  związanego  z  niezamierzonym  resetowaniem  wyłącznika 
termicznego, urządzenie nie może być zasilane żadnym urządzeniem zewnętrznym takim jak zegar lub 
podłączone do regularnie włączanego i wyłączanego obiegu.  

 
 

 
 
 

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa I ostrzeżenia 

Jeżeli komin nie jest całkowicie odcięty każde zaciągnięcie spowoduje odcięcie 
grzejnika podczas użytkowania. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas montowania 
do wnęki w ścianie, aby w przypadku wilgoci lub przeciągów otwory wentylacyjne były 

w pełni uszczelnione. 
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Widoczny obszar palenia po zamontowaniu  

 

Model  Wysokość 
Szerokość 
1stronna 

Szerokość2stronna
Szerokość 
1stronna 

Długość 
2/3 

stronna 
600  500mm   645mm  625mm  600mm  180mm 
900  280mm  945mm  925mm  900mm   180mm 
1000  350mm  1045mm  1025mm  1000mm   180mm 
1500  350mm   1545mm  1525mm  1500mm  180mm 

 
 

 
 

Efekty kłód muszą być ustawione zgonie z poniższymi obrazkami. Należy dołożyć starań, aby zapewnić 
wystarczająco dużo miejsca pomiędzy przodem kłód a doprowadzeniem szyby na przodzie wnęki, tak, aby 

szyba przechylała się swobodnie i włączała mikroprzełącznik. 
Jeżeli potrzebujesz pobrać dokładniejsze zdjęcia, znajdziesz je na stronie www.flameritefires.com/downloads 
 

600 

 

Efektkłody
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900 & 1000 
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1500 
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Zalecamy, aby montaż szyby Glazer 1500 był dokonywany przez dwie osoby. 
 
Popchaj szybę boczną do tyłu obudowy A. 
 

Na  spodzie  wnęki  zauważysz  długą  szczelinę  szeroką  na  10mm,  która  biegnie  wzdłuż  i  z  przodu  kratek 
grzejnika. Wsuń szybę pod kątem 45 stopni w wolną przestrzeń, upewniając się, że dół szyby przeskoczy dolną 
krawędź  otworu.  Przechyl  szybę  z  powrotem  w  kierunku  kominka  i  ostrożnie  opuść  do  dużej  szczeliny 
biegnącej wzdłuż otwierania unikając B i C. 

 
Przesuń uchwyt D wzdłuż prawej górnej strony szyby. 
 

Szyna górnej szyby  jest magnetyczna  I  łatwo zamocuje się na miejsce wzdłuż górnej części wnęki E. Dopasuj 
pozycję uchwytu odpowiednio do szczeliny w szynie. 

 

 
 

Podczas  gdy  szyba  przednia  jest  odchylona  do  tyłu  pociągnij  szybę  boczną w  kierunku  F.  Aby  otworzyć  i 
zamknąć przedni panel szyby, połóż swój palec wskazujący na uchwycie, jak pokazano na rysunku G. Możesz 
precyzyjnie ustawić panel przedni i boczny zapewniając najlepsze dopasowanie i wykończenie. Upewnij się, że 
szyba przednia łatwo się przesuwa i naciska na ramię micro przycisku na spodzie obudowy ogrzewania.  
 

 

Montowanie i zdejmowanie szyb
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UWAGA: Kominek należy odłączyć od głównego zasilania przed każdą konserwacją/ czyszczeniem. 
 

Wymiana lamp 
Przyciemnialne lampy LED 240V 6W 3000k E14 

 
Odczekaj odpowiedni czas, aby lampy się schłodziły a następnie usuń efekt szkła I paliwa (patrz instalacja).  

Usuń dwie śruby z każdej strony łoża paliwa i ponieś z miejsca. Usuń i wymień lampy, łoże paliwa, efekt paliwa 
i szkła.  Należy pamiętać, że lampy zamienne są objęte 2 letnią gwarancją od daty zakupu.  

 
Czyszczenie 

Kominek może być czyszczony miękką szmatką I środkiem do czyszczenia szkła nie zawierającym substancji 
ściernych. 

 
 

• Brak zasilania w kominku: sprawdź gniazdko w ścianie, wtyczkę, bezpiecznik i lampy.  
• Ogrzewanie wyłącza się szybko po włączeniu: ustaw termostat w aplikacji po włączeniu ogrzewania, 

nie przed  
• Brak oświetlenia: Upewnij się, że kominek jest włączony. Sprawdź czy działa grzejnik, jeśli tak sprawdź 

lampy.  
• Z grzejnika wieje zimne powietrze: Możliwe,  że zadziałał wyłącznik bezpieczeństwa. Sprawdź czy nie 

ma  zatorów na grzejniku.  Jeżeli problem będzie  się pojawiał wielokrotnie, a  kominek  zamontowany 
jest  we  wnęce  ściany  lub  pierścieniu  komina,  sprawdź  z  instalatorem,  czy  otwieranie  zostało 
uszczelnione w 100% przed wciąganiem powietrza i przeciągiem.   

• Dźwięk  przy  włączonym  oświetleniu:  Ze  względu  na  ruchome  części,  kominek  elektryczny  będzie 
wydawał dźwięki.  

• Dźwięk pochodzący z grzejnika, gdy jest włączony: Dźwięk pędzącego powietrza jest normalny.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konserwacja

Rozwiązywanieproblemów
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Wymagane informacje dotyczące elektrycznych miejscowych grzejników pomieszczeń 

Identyfikatormodelu           600  900  1000  1500    
Pozycja           Symbol  Wartosc  Wartosc  Wartosc  Wartosc  Jednostka 
Moc grzewcza                            
Normalnamocgrzewcza  Pnom  1.5  1.5  1.5  1.5  kW 
Minimalnamoc grzewcza (orientacyjna  Pmin  0.75  0.75  0.75  0.75  kW 
Maksymalna ciągła moc grzewcza  Pmax,c  1.5  1.5  1.5  1.5  kW 
Pomocniczezużycieenergiielektrycznej 
                      
Przynormalnymogrzewaniu 
  elmax  17.5  35  35  43.8  W 
Przyminimalnymogrzewaniu 
  elmin  28.5  46  46  54.8  W 
Wdanymmomencie 
  elSB  .5  .5  .5  .5  W 
Rodzaj mocy  grzewczej/  kontrolowanie  temperatury w 
pomieszczeniu                   
Z opcja kontroli z odległości                      
Kontrola  temperatury  w  pomieszczeniu  z  wykrywaniem  otwartego 
okna    
Start adaptacyjny    
Z elektorniczną kontrolą temperatury pomieszczenia plus zegar tygodniowy           tak 
Kontakt:  Flamerite Fires Ltd. Greenhough Road, Lichfield.  Staffs.          

     
WS137AU 
UK    

                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymaganeinformacje
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Schematpołączeń


