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The product complies with the European Safety Standards EN60335-2-30 and the European Standard Electromagnetic Compatibility
(EMC) EN55014, EN60555-2 and EN60555-3 which cover the essential requirements of EEC Directives 73/23 and 89/336
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Ceramiczne grzejniki promiennikowe Dimplex CXD
Model(e): CXD2000H & CXD2000V
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NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ ORAZ ZACHOWAĆ W CELU WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

Wymiana elementów grzewczych

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

(proszę porównać z Rys. 4)

Ponieważ ceramiczne grzejniki promiennikowe Dimplex nie posiadają
części ruchomych, ich serwisowanie jest ograniczone do minimum. Przed
rozpoczynaniem jakichkolwiek prac serwisowych dotyczących grzejnika
lub wykonywanych w jego pobliżu, należy zwrócić uwagę na podane
poniżej instrukcje:

OSTRZEŻENIE – PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK PRAC NALEŻY
UPEWNIĆ SIĘ, CZY GRZEJNIK JEST ODŁĄCZONY OD SIECI ZASILAJĄCEJ
I CZY NIE PRACUJE OD CO NAJMNIEJ 30 MINUT W CELU JEGO OCHŁODZENIA.

Grzejnik zaprojektowany jest do montażu w pozycji poziomej na ścianie,
nie wolno montować go do sufitu.

2. Odkręcić śruby (a) i (b) mocujące skrzynkę sterowniczą umieszczoną
z tyłu grzejnika.

Grzejnik należy montować na bezpiecznej wysokości, co najmniej 1.8 m
nad poziomem podłoża, aby uniemożliwić przypadkowe dotkniecie go
w czasie pracy.

3. Zapewni to dostęp do elementów grzewczych. Odkręcić elementy mocujące
i zaciski sprężynowe (c), co pozwoli na demontaż elementów grzewczych.

Odchylenie grzejnika
przekraczać ± 5°.

5. Odkręcić śruby (d) mocujące panel tylny.
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Grzejnika nie wolno ustawiać bezpośrednio pod stałym gniazdkiem
elektrycznym ani skrzynką rozdzielczą.
Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac dotyczących
grzejnika lub w jego pobliżu, zawsze odłączyć go od sieci zasilającej.
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do grzejnika, na przykład przy użyciu
stabilnie opartej drabiny.

1. Grzejnik powinien być zdemontowany ze ściany.

4. Odłączyć elementy grzewcze od bloku zacisków.
6. Zdemontować wsporniki (e) z elementów grzewczych.
7. W celu zdemontowania osłony czołowej, należy rozłączyć pionowe
elementy mocujące (f) pokazane na Rys. 4 (za pomocą odpowiednich
kleszczy). Obracać korpus grzejnika i delikatnie odgiąć osłonę jak
pokazano w krokach 1 & 2 (proszę porównać z Rys. 3).
8. Stare elementy grzewcze powinny wtedy dać się wyjąć z przodu grzejnika.
W czasie montażu nowych elementów grzewczych, powtórzyć opisane
powyżej kroki w odwrotnej kolejności.

Grzejnika nie wolno zakrywać.
Materiały łatwopalne przechowywać z dala od grzejnika.

Czyszczenie i konserwacja

Nie wolno ustawiać mebli, zasłon przeciwsłonecznych, markiz i innych
materiałów łatwopalnych w pobliżu grzejnika.

OSTRZEŻENIE – PRZED ROZPOCZĘCIEM CZYSZCZENIA LUB KONSERWACJI
GRZEJNIKA, NALEŻY NAJPIERW ODŁĄCZYĆ GO OD SIECI ZASILAJĄCEJ.
Ponieważ urządzenie nie posiada części ruchomych, poza czyszczeniem
i wymianą elementów grzewczych, czynności serwisowe ograniczone są do
absolutnego minimum. Nie mniej jednak, jest szczególnie ważne, aby nie
eksploatować grzejnika z mocno zakurzonymi lub zabrudzonymi elementami
grzewczymi, ponieważ może to spowodować ich przegrzanie i uszkodzenie.
Z tego powodu, należy regularnie kontrolować grzejnik, z częstotliwością
dostosowaną do warunków pracy, ale nie rzadziej niż jeden raz w ciągu roku.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek pracy związanych z grzejnikiem, należy
odczekać co najmniej 30 minut w celu ostudzenia elementów grzewczych
i obudowy.

Nie wolno eksploatować uszkodzonego grzejnika, ponieważ może to
spowodować poważne obrażenia.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac dotyczących grzejnika, należy
odczekać na ostudzenie jego podzespołów i obudowy (co najmniej
30 minut).
Przewody pomiędzy grzejnikiem i gniazdem zasilającym muszą
być wykonane z kabla odpornego na działanie temperatury
(np. polichloroprenowego).
Uwaga: Kabel musi mieć długość pozwalającą na ustawienie grzejnika
w odpowiedniej pozycji kątowej.
Należy regularnie sprawdzać kabel zasilający pod kątem uszkodzeń,
a w przypadku ich stwierdzenia, bezwzględnie zaprzestać eksploatacji
grzejnika.

Informacje ogólne
Elementy ceramiczne grzejnika promiennikowego Dimplex generują energię cieplną
w większej części poprzez długofalowe promieniowanie podczerwone. Zapewnia
to wysoki komfort cieplny – porównywalny do naturalnej energii słonecznej.

Instalacja elektryczna
Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego elektryka,
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami IEEE, lokalnymi
i ubezpieczeniowymi.
Modele CXD2000H & CXD2000V zaprojektowane są do zasilania z sieci
jednofazowej prądu zmiennego 220-240 V.
Wyłącznik odcinający, z odległością pomiędzy biegunami wynoszącą co najmniej
3 mm, musi być podłączony do uziemienia. Wyłącznik ten należy instalować w
pomieszczeniu, a w przypadku instalacji na zewnątrz, musi posiadać odpowiednią
kasę wodoodporności IP.
Urządzenie należy zasilać poprzez wyłącznik różnicowy o znamionowym prądzie
zadziałania nie przekraczającym 30 mA.
Urządzenie należy podłączyć do gniazda sieciowego ze stykiem uziemienia.
Uwaga: Zawsze sprawdzać, czy uchwyt kabla jest mocno zaciśnięty.

Montaż
Grzejniki zasilane są poprzez zintegrowany wspornik ścienny, który można
zamocować do dowolnej konstrukcji spełniającej odpowiednie wymagania.
Wspornik ten pozwala na ustawianie grzejnika pod żądanym kątem. Zalecana
wysokość mocowania wynosi 2.0 m nad poziomem podłoża – proszę porównać
z Rys. 2.
Zintegrowany wspornik ścienny można zdemontować z grzejnika, co ułatwia
jego mocowanie do ściany.
Grzejnik należy ustawić w pozycji zapewniającej równomierne i ciągłe
odprowadzanie promieniowania do ogrzewanych obszarów. Praca grzejnika jest
najbardziej efektywna, jeżeli kąt w stosunku do płaszczyzny pionowej wynosi
30° do 45° - proszę porównać z Rys. 2.
Przy wyborze miejsca montażu należy uwzględnić podane poniżej wskazówki:
a. Unikać montowania do konstrukcji narażonych na drgania, przykładowo
korpusu suwnicy. Ma to ujemny wpływ na żywotność podzespołów.
b. Zamocowanie grzejnika na wysokości 1.8 m lub wyżej jest optymalnym
rozwiązaniem pod kątem komfortu i bezpieczeństwa.
c. Pomiędzy górną częścią grzejnika i płaszczyzną poziomą należy postawić
wolną przestrzeń co najmniej 500 mm - proszę porównać z Rys. 1.

Obsługa posprzedażna
Gdy zajdzie potrzeba skorzystania z serwisu posprzedażnego lub zakupu części
zamiennych, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub zadzwonić
na podany na karcie gwarancyjnej numer serwisu w danym kraju.
Nie należy od razu odsyłać uszkodzonego urządzenia do producenta, ponieważ
może to spowodować jego utratę, uszkodzenie lub opóźnienie naprawy.
Prosimy dołączyć paragon jako dowód zakupu.

