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Numer seryjny 

  

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do następujących kominków gazowych: 

 MatriX 450/500 I,II,III 

 MatriX 450/650 I,II,III 

 MatriX 800/500 I,II,III 

 MatriX 800/650 I,II,III 

 

 MatriX 1050/500 I,II,III 

 MatriX 1050/650 I,II,III 

 Blokhus 

 Respect Premium OC 
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 Szanowny użytkowniku 

Gratulujemy zakupu kominka firmy Faber! Jest to 
produkt wysokiej jakości, który zapewni Ci ciepło i 
odpowiednią atmosferę przez wiele lat. Zalecamy 
zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem 
kominka. W przypadku gdyby pomimo 
przeprowadzenia dokładnych kontroli, pojawiły się 
jakiekolwiek problemy, zawsze istnieje możliwość 
skontaktowania się ze sprzedawcą firmy Faber. 

 
Niezwykle istotne jest, by kominek został 
wcześniej zarejestrowany w przypadku 
pojawienia się jakichkolwiek roszczeń 
gwarancyjnych. Podczas rejestracji uzyskają 
Państwo wszystkie informacje dotyczące naszej 
gwarancji. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kominka można 
znaleźć na stronie 1 niniejszej instrukcji obsługi. 
 
Kominek można zarejestrować pod adresem: 
www.faber-fires.eu 
 
Glen Dimplex Benelux B.V. 
Adres:  Saturnus 8 
  NL-8448 CC 

Heerenveen 
Telefon:  +31 (0)513 656 500  
Email:  info@faber-fires.eu 
informacje: www.faber-fires.eu 
 

 Wprowadzenie 

Instalacji i konserwacji urządzenia winien 
dokonywać specjalista posiadający odpowiednio 
potwierdzoną wiedzę i kompetencje. Fachowiec 
uwzględnia wszelkie aspekty techniczne takie jak 
wymagania dotyczące promieniowanie ciepła, 
przyłączy gazowych i odprowadzenia spalin 
gazowych. 
 
W sytuacjach w których instrukcja nie przekazuje 
wyraźnych zaleceń, należy przestrzegać 
odpowiednich przepisów krajowych/lokalnych. 
 

 Kontrola 

Należy sprawdzić, czy kominek nie uległ 
uszkodzeniu w trakcie transportu, a wszelkie 
uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić dostawcy. 

 Deklaracja CE  

Niniejszym oświadczamy, że wprowadzone do 
obrotu przez firmę Glen Dimplex Benelux B.V. 
gazowe urządzenie grzewcze jest zgodne pod 
względem projektowym i konstrukcyjnym z 
przepisami rozporządzenia (UE): 2016/426 i (EU) 
2015/1188. 

 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 
użytkownika 

 
 Uwaga! 

Pożądane jest zamontowanie osłony 
zabezpieczającej kominek, jeżeli w 
pomieszczeniu, w którym znajduje się kominek 
przebywają dzieci lub osoby starsze. W 
sytuacji gdy możliwe jest, że w pomieszczeniu 
regularnie przebywać będą osoby szczególnie 
podatne na ryzyko, wokół kominka należy 
zapewnić odpowiednie zabezpieczenia. 

 Ponieważ kominek stanowi źródło ciepła, 
przyczynia się on do powstania cyrkulacji 
gorącego powietrza. Naturalny obieg 
powietrza w kominku powoduje 
przyciąganie wilgoci oraz wilgotnych 
elementów lotnych z farb, materiałów 
budowlanych i wykładzin podłogowych 
itd. Związki te mogą osadzać się na 
zimnych powierzchniach w postaci sadzy. 
Moment, w którym kominek zostanie 
użyty po raz pierwszy zależy od różnych 
okoliczności. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji na ten temat, 
należy skonsultować się z 
instalatorem/sprzedawcą. 

 Urządzenie jest przeznaczone do celów 
dekoracyjnych i do ogrzewania. Oznacza 
to, że wszystkie widoczne powierzchnie 
kominka, w tym szyba, mogą się mocno 
nagrzewać do temperatury ponad 100°C. 
Wyjątkiem w przypadku modeli 
wolnostojących jest spód kominka i 
przyciski sterowania. 

 Nie używać pilota zdalnego sterowania 
i/lub aplikacji poza pomieszczeniem, w 
którym umieszczony został kominek. 
Należy upewnić się, jak wygląda sytuacja 
w pobliżu kominka podczas jego obsługi. 

 Z kominka nie wolno korzystać, gdy: 
uszkodzona lub wyjęta została jego szyba 
lub gdy komora spalania jest otwarta. 

 Nie umieszczać żadnych materiałów 
łatwopalnych w komorze spalania. 

 Nie należy kłaść dodatkowego drewna 

imitacyjnego lub innych materiałów na 

palniku lub w komorze spalania. 

 W odległości 0,5 m od obszaru 
promieniowania ciepła kominka nie należy 
pozostawiać żadnych materiałów 
łatwopalnych.  

 Nie należy pozwalać dzieciom używać 
pilota zdalnego sterowania bez nadzoru. 

 
 
 

http://www.faber-fires.eu/
file://///BENW2K805/R&D$/Manuals%20gas/Installation%20manuals/MatriX%20800-RD-ST/01/Opmaak/NL/info@faber-fires.eu%20
file://///Benw2k805/r&d$/Manuals%20gas/Installation%20manuals/MatriX%20800-RD-ST/01/Opmaak/NL/1Geachte%20gebruiker.docx
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 Użycie kominka po raz pierwszy 

Należy zapewnić dodatkową wentylację i otworzyć 
wszystkie okna w pomieszczeniu w momencie 
pierwszego uruchomienia kominka. Należy 
pozwolić by kominek rozgrzewał się przez kilka 
godzin na najwyższych ustawieniach, celem 
utwardzenia farby i bezpiecznego usunięcia 
uwolnionych oparów. W czasie tego procesu w 
pomieszczeniu nie powinny przebywać osoby 
szczególnie narażone na ryzyko oraz zwierzęta. 
 

 Czyszczenie i konserwacja 

Aby zapewnić bezpieczną eksploatację urządzenia i 
zagwarantować długi okres jego użytkowania, 
czyszczenia i przeglądu urządzenia powinien 
dokonywać wykwalifikowany specjalista. 
Kominek można oczyścić od strony zewnętrznej 
czystą, wilgotną ściereczką. 
 
Czyszczenie szyby 
Wyjąć szybę zgodnie z opisem w instrukcji 
instalacji. Szybę można oczyścić przy użyciu płynu 
do mycia szyb firmy Faber. Jest to specjalnie 
opracowany środek czyszczący, który można 
zamówić u autoryzowanych sprzedawców firmy 
Faber. W żadnym wypadku nie wolno stosować 
agresywnych środków czyszczących ani produktów 
ściernych. 
 
 Uwaga! 

Unikać pozostawiania odcisków palców na 
szybie. Po włączeniu kominka nie będzie 
można ich usunąć. 
 

 Pilot zdalnego sterowania - informacje 
ogólne 

 Wszystkie funkcje kominka można 
obsługiwać za pomocą pilota zdalnego 
sterowania (rys. 1.1). 

 Przed użyciem pilota zdalnego sterowania 
(ponownie), należy nacisnąć dowolny 
przycisk w celu uruchomienia 
wyświetlacza. 
Następnie pilot będzie gotowy do 
użytkowania!! 

 Pilot zdalnego sterowania jest już 
połączony z odbiornikiem (rys. 1.3) zatem 
kominek jest gotowy do użytku. (Aby 
uzyskać informacje dotyczące nowego 
parowania, patrz punkt 4.3). 

 W przypadku pomyślnej transmisji, 
odbiornik wyda sygnał dźwiękowy. 

 Pilot zdalnego sterowania pełni również 
funkcję czujnika temperatury w trakcie 
korzystania z trybu termostatowego. Z 
tego powodu należy koniecznie umieścić 

pilot zdalnego sterowania w uchwycie 
ściennym (rys. 1.4). 
 

 Montaż uchwytu ściennego (rys. 1.4) 

Dla właściwego działania trybu termostatu, pilot 
zdalnego sterowania należy umieścić w uchwycie 
ściennym: 

 1,5 m nad posadzką; 

 w promieniu 4 metrów od kominka 

 poza obszarem promieniowania kominka; 

 z dala od narożników pomieszczeń, okien, 
otwartych drzwi i źródeł ciepła, takich jak 
grzejniki centralnego ogrzewania. 

 
 Zasilacz/baterie 

 
 Uwaga! 

 Baterie należy sprawdzać w odstępach 
rocznych! 

 Po wymianie baterii w pilocie zdalnego 
sterowania, nie ma potrzeby jego 
ponownego parowania!  
 

Pilot zdalnego sterowania 

 Wskazanie baterii w prawym górnym rogu 
wyświetlacza określa stan baterii (rys. 
2.0). 

 Po wymianie baterii, nastąpi zresetowanie 
ustawień trybu termostatycznego i 
programu do ustawień fabrycznych (Punkt 
6.2 i 6.3). 

 
Umieszczanie baterii w pilocie zdalnego 
sterowania. 

 Zsunąć pokrywę baterii pilota zdalnego 
sterowania (rys. 1.2). 

 Umieścić 2 baterie alkaliczne AA 1.5 Volt o 
długiej żywotności. 

 Ponownie nałożyć pokrywę baterii. 
 
Odbiornik 
Chociaż zasilacz sieciowy jest dostarczony w 
komplecie, odbiornik może również pracować na 
zasilaniu z baterii. Jednoczesne użycie obu 
sposobów zasilania jest również możliwe. W takim 
wypadku baterie przejmą zasilanie, jeżeli dojdzie 
do awarii zasilania elektrycznego. 
 
 Uwaga! 

Zasilacza sieciowego należy używać zawsze w 
przypadku kominków wyposażonych w moduł 
LED Symbio (efekt żarzenia). 

 

 Gdy kominek wskazuje, że baterie są 
niemal wyczerpane, słyszalne będą 3 
krótkie sygnały dźwiękowe. 
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 Gdy zasilanie z baterii jest bardzo słabe, 

pilot zdalnego sterowania wyłączy kominek 

całkowicie. (Stanie się to, jeżeli przerwane 

zostanie główne źródło zasilania 

elektrycznego). 

 Możliwe, że po wymianie baterii konieczne 

będzie ponowne sparowanie pilota 

zdalnego sterowania (patrz punkt 4.3). 

 
Umieszczanie baterii w odbiorniku 

 Zsunąć pokrywę baterii z odbiornika (rys. 
1.3). 

 Umieścić 4 baterie alkaliczne AA 1.5 Volt o 
długiej żywotności. 

 Ponownie nałożyć pokrywę baterii. 
 

 Ustawienia domyślne pilota zdalnego 
sterowania 

 
 Stopnie Fahrenheita (°F) lub Celsjusza (°C) 

Aby zmienić wskazanie temperatury na ekranie 
wyświetlacza z °C/24 godziny na °F/12 godzin i 
odwrotnie, należy wykonać następujące czynności: 

Należy jednocześnie nacisnąć 

przycisk  oraz przycisk  aż 
dojdzie do zmiany wskazania. 
 
 
 
 

 
 Ustawianie czasu 

 Jednocześnie nacisnąć 

przycisk  i  , następnie 
zacznie migać wskazanie dnia. 

Nacisnąć  lub  aby ustawić 
numer dnia. (1=Poniedziałek, 
2= Wtorek, itd.). 

 Nacisnąć jednocześnie 

przycisk  i  , po czym  
w tym momencie zacznie 
migać wskazanie godziny. 

Nacisnąć przycisk  lub  w 
celu ustawienia godziny. 

 Jednocześnie nacisnąć przycisk  i  , po 
czym zacznie migać wskazanie minut. 

Nacisnąć przycisk  lub  w celu 
ustawienia minut. 

 W celu zatwierdzenia należy jednocześnie 

nacisnąć przycisk  i  . 
 
 
 
 

 Skojarzenie pilota zdalnego sterowania z 
odbiornikiem 

Nacisnąć przycisk “reset” odbiornika zaostrzonym 
przedmiotem (rys. 1.3-H), aż słyszalny będzie drugi 
sygnał. W tym momencie należy nacisnąć przycisk 

 na pilocie zdalnego sterowania w ciągu 20 
sekund i wyświetli się “CONN” a po odliczeniu od 1 
do 8, parowanie zostanie potwierdzone 2 
sygnałami dźwiękowymi. 
 

 Blokada przed dziećmi 

 Aby uruchomić blokadę przed 
dziećmi, należy jednocześnie 

nacisnąć przycisk  i , aż 

wyświetli się  . Pilot 
zdalnego sterowania nie może 
być już obsługiwany, z 
wyjątkiem funkcji wyłączenia 
(OFF). 

 Aby wyłączyć blokadę przed 
dziećmi, należy jednocześnie 

nacisnąć przycisk  i , aż  
zniknie. 

 
 Uruchomienie zapłonu jednym lub 

dwoma przyciskami  

Zapłon można uruchomić poprzez ustawienie 
obsługi za pomocą jednego lub dwóch przycisków. 
Standardem jest obsługa jednym przyciskiem. 

 Aby dokonać takiego ustawienia, należy 

niezwłocznie nacisnąć przycisk  przez 10 
sekund po umieszczeniu baterii i odczekać 
aż nastąpi 1 lub 2 mignięcia. 

 Zwolnić przycisk, gdy pojawi się 
wymagana liczba mignięć. 

 

 Podstawowe funkcje 

 
 Włączanie 

 
Obsługa jednym przyciskiem 

Należy naciskać przycisk  aż 
pojawią się dwa krótkie sygnały 
dźwiękowe i migający szereg linii. 
Kominek automatycznie 
rozpoczyna pracę na najwyższych 
ustawieniach.  
(Kominki wyposażone w palnik 
typu „step burner”, jeżeli 

wcześniej były wyłączone, uruchomią się zgodnie z 
ostatnio zadanym ustawieniem). 
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Obsługa dwoma przyciskami 
Należy jednocześnie naciskać 

przycisk  i  aż pojawią się dwa 
krótkie sygnały dźwiękowe i 
migający szereg linii. Kominek 
automatycznie rozpoczyna pracę 
na najwyższych ustawieniach. 
(Kominki wyposażone w palnik 
typu „step burner”, jeżeli 
wcześniej były wyłączone, 
uruchomią się zgodnie z ostatnio 
zadanym ustawieniem). 
 

 Wyłączanie 

Należy nacisnąć przycisk  aż 
kominek całkowicie się wyłączy. 
Wyraz “OFF” będzie migać na 
wyświetlaczu, do momentu aż 
możliwy będzie ponowny zapłon. 
 
 
 

 
 Regulacja wysokości płomienia 

 Przytrzymać wciśnięty 

przycisk  w celu 
stopniowego zmniejszania 
wysokości płomienia lub 
ponownego przełączenia na 
płomień pilotowy. 

 Należy szybko dwukrotnie 

nacisnąć przycisk  w celu 
przejścia do najniższego 
położenia. (Na ekranie 
wyświetlacza pojawi się napis 
„LO”). 

 Przytrzymać wciśnięty 

przycisk  , aby stopniowo 
zwiększać wysokość 
płomienia. 

 Należy szybko dwukrotnie 

nacisnąć przycisk  w celu 
przejścia do najwyższego 
położenia. (Na ekranie 
wyświetlacza pojawi się napis 
„HI”). 

 
 Włączanie palnika typu „step burner” 

Wyłącznie w przypadku kominków wyposażonych 
w palnik typu „step burner”. 
 
 Uwaga! 

Palnik typu Step burner nie włączy się przez 45 
sekund po procedurze rozruchu. 
 

 Naciskać przycisk  aż na 
ekranie wyświetlacza pojawi 

się  ,a obraz płomienia 
skoncentrowany będzie na 
środku na przedniej stronie 
palnika. 

 Naciskać przycisk  aż na 
ekranie wyświetlacza pojawi 

się  ,a obraz płomienia 
rozszerzy się na całą długość 
palnika. 

 
Przy kolejnym uruchomieniu, kominek zacznie 
pracować zgodnie z ostatnio wybranymi 
ustawieniami. 
 

 Włączanie efektu LED Symbio 

 
 Uwaga! 

Ta funkcja ma zastosowanie wyłącznie w 
przypadku kominków wyposażonych w efekt 
LED Symbio. 

 
Moduł Led Symbio jest niezależny od płomieni i 
posiada standardowy rozkład oświetlenia. 

 
Włączanie 
Należy naciskać przycisk  aż 
na ekranie wyświetlacza 
pojawi się . 
 
Wyłączanie 
Należy naciskać przycisk  aż 
z ekranu wyświetlacza zniknie 

. 
 
Regulacja efektu świetlnego. 
Efekt świetlny można regulować w 6 trybach LED: 

 

 Należy naciskać przycisk  aż 
zamiga . 

 Nacisnąć  lub przycisk  , 
aby uzyskać żądany efekt 
świetlny. 

 W celu potwierdzenia należy 
nacisnąć przycisk  lub 
zaczekać. 

 
W tym momencie, efekt świetlny został 
prawidłowo wyregulowany! 
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 Funkcje rozszerzone 

 
 Zegar odliczający 

 
 Uwaga! 

 Zegar odliczający działa wyłącznie w 
trybie ręcznym i termostatycznym. 

 Maks. czas odliczania wynosi 9 godzin 
i 50 minut. 

 Na końcu czasu odliczania, następuje 
automatyczne wyłączenie kominka. 

 
Ustawianie i włączanie 

 Nacisnąć przycisk  aż na 
ekranie wyświetlacza pojawi 
się  oraz migać będzie 
wskazanie godziny. 

 Nacisnąć przycisk  lub  w 
celu ustawienia godziny. 

 W celu potwierdzenia należy 
nacisnąć przycisk  , po czym 
migać zacznie wskazanie 
minut. 

 Nacisnąć przycisk  lub  w 
celu ustawienia minut. 

 W celu potwierdzenia i 
uruchomienia nacisnąć 
przycisk  lub odczekać kilka 
sekund. 

 
Wyłączenie 
Należy naciskać przycisk  aż z ekranu 
wyświetlacza zniknie . 

 
 Tryb termostatyczny 

 
 Uwaga! 

Dla prawidłowego działania trybu 
termostatycznego, niezbędne jest 
umieszczenie pilota zdalnego sterowania w 
uchwycie w przewidywanej dla niego 
lokalizacji (patrz punkt 3.1.) 

 
Temperatura pomieszczenia jest mierzona i 
porównana z wybraną temperaturą. Wysokość 
płomienia zostaje w związku z tym automatycznie 
wyregulowana w celu uzyskania wybranej 
temperatury. 
 
Ustawianie 

 Nacisnąć przycisk  aż na ekranie 
wyświetlacza pojawi się  oraz migać 
będzie wskazanie temperatury.  

 Nacisnąć przycisk  lub  w celu 
ustawienia temperatury. 

 W celu potwierdzenia i 
uruchomienia nacisnąć 
przycisk  lub odczekać kilka 
sekund. 

 
 
 
 

Włączanie 

Należy nacisnąć przycisk  aż na ekranie 

wyświetlacza pojawi się  (najpierw wyświetli się 
wstępnie ustawiona temperatura, a następnie 
temperatura pomieszczenia). 
 
Wyłączanie 
Należy naciskać przycisk  aż z ekranu 
wyświetlacza zniknie . 
 

Jeżeli wciśnięte zostaną przyciski  lub  (tryb 
ręczny), lub uruchomiony zostanie tryb Programu 

(przycisk ), tryb termostatyczny zostanie 
wyłączony. 
 

 Tryb programu 

Tryb programu może regulować temperaturę 
jednokrotnie lub dwukrotnie w przypadku 
temperatury włączenia i wyłączenia w okresie 24 
godzin. 
 
Istnieje możliwość ustawienia następujących 
okresów: 

 Tydzień  = „ALL” 

 Weekend = „SO:NI” 

 1 do 7 dni = „1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7” 
 
Temperatura zadana dla trybu termostatycznego 
to temperatura dla czasu włączenia (ON) w trybie 
programu. Zmiana temperatury dla trybu 
termostatycznego zmienia również temperaturę 
czasu włączenia (ON) w trybie programu. 
 
Temperatura dla czasu włączenia (ON) i wyłączenia 
(OFF) jest taka sama dla każdego dnia i dla 
Programu 1 i 2. 
 
Ustawienia domyślne: 
Temperatura czasu włączenia (ON) -21°C (70°F) 
Temperatura czasu wyłączenia (OFF) - “--“ (tylko 
płomień pilotowy) 
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Ustawianie temperatury 

 Należy naciskać przycisk  aż 

zamiga . “ON” a w trybie 
termostatycznym pojawi się 
opcja ustawienia 
temperatury. W tym 
momencie nie można tego 
zmienić. 

 Należy nacisnąć przycisk  aż 
pojawi się “OFF”, a 
temperatura będzie migać. 

 Nacisnąć przycisk  lub  w 
celu ustawienia temperatury 
wyłączenia. 

 W celu potwierdzenia należy 

nacisnąć przycisk  . 
 
Ustawianie dnia 

 Miga wyraz „ALL” 

[Wszystko]. Nacisnąć przycisk 

 lub  w celu ustawienia 
właściwego dnia lub okresu. 

 W celu potwierdzenia należy 

nacisnąć przycisk  . 
 

 
 
Ustawianie czasu włączenia Programu 1 

  , 1 oraz “ON” pojawia się 
na ekranie wyświetlacza oraz 
miga godzina. 

 Nacisnąć przycisk  lub  w 
celu ustawienia godziny 
włączenia. 

 Należy nacisnąć przycisk  w 
celu potwierdzenia, następnie 
zaczną migać minuty. 

 Nacisnąć przycisk  lub  w 
celu ustawienia minut dla 
czasu włączenia. 

 W celu potwierdzenia należy 

nacisnąć przycisk  . 
 

Ustawianie czasu wyłączenia Programu 1 

 , 1 oraz “OFF” pojawia się 
na ekranie wyświetlacza oraz 
miga godzina 

 Czas wyłączenia można 
ustawić w ten sam sposób jak 
czas włączenia. 

 
 

 
Należy albo przejść dalej do Programu 2 albo 
zaprzestać dalszego programowania, a Program 2 
pozostanie wyłączony. 

Jeżeli zegar dla opcji ALL, SA: SU lub dzienny 
zostanie zaprogramowany w zakresie czasów 
włączania/wyłączania i temperatur Programu 1 i 2, 
będą one stanowić nowe czasy standardowe. W 
celu dokonania resetu, należy wyjąć baterie. 
 
Włączenie 

Należy naciskać przycisk  aż na ekranie 

wyświetlacza pojawi się  oraz 1 lub 2, a także ON 
lub OFF. 
 
Wyłączenie 

Należy naciskać przycisk  aż z ekranu 

wyświetlacza zniknie . 
 
 Uwaga! 

Jeżeli wciśnięte zostaną przyciski  lub  lub 
jeżeli uruchomiony zostanie tryb 

termostatyczny (przycisk ) tryb programu 
zostanie wyłączony. 
 

 Tryb ECO 

Funkcja ta nie ma zastosowania. 
 

 Obsługa wentylatora obrotowego 

Funkcja ta nie ma zastosowania. 
 

 Zapłon ręczny (przez instalatora) 

Działanie to przewidziane jest wyłącznie w 
sytuacjach związanych z prowadzeniem czynności 
serwisowych. W tym celu należy postępować 
według następującej procedury: 
 

 Należy wyjąć przewód zapłonowy z 
odbiornika (rys. 1.3-F) i umieścić go na 
zaworze gazowym (rys. 1.5-C). 

 Przekręcić pokrętło „B” w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, tak 
by strzałka była w pozycji OFF (rys. 1.5). 

 Obrócić pokrętło „A” w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara, tak by 
strzałka była w pozycji MAN (rys. 1.5). W 
tym momencie uzyskujemy dostęp do 
zaworu pilotowego „C” oraz zapłonu 
piezoelektrycznego „E”. 

 Należy nacisnąć zawór płomienia 
pilotowego „D” wkrętakiem i przytrzymać 
zawór wciśnięty. Jednocześnie należy 
kilkukrotnie nacisnąć zapłon 
piezoelektryczny „E”. W tym momencie 
zapali się płomień 
pilotowy. Jeżeli płomień pilotowy pali się, 
należy odczekać około 20 sek. przed 
zwolnieniem zaworu pilotowego. 
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 Obrócić pokrętło „A” w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 
tak by strzałka była w pozycji ON. (rys. 1.6) 

 W tym momencie istnieje możliwość 
regulacji wysokości płomienia poprzez 
obrót pokrętła „B” w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 
za pozycję ON (rys. 1.6). W związku z tym 
słyszalny będzie dźwięk grzechotania! 
 

 Uwaga! 
W przypadku palnika „step burner” nie ma 
możliwości ręcznego regulowania szerokości 
płomienia! 

 
 
 
 
 
 

 Kody błędów pilota zdalnego sterowania 

Kod błędu Czas trwania 
kodu błędu 
na 
wyświetlaczu 

Objaw Możliwa przyczyna 

F04 4 sek. - Brak płomienia pilotowego w 
ciągu 30 sekund 
(Uwaga! Po trzech nieudanych 
próbach zapłonu, pojawia się 
kod błędu F06). 

- Brak dopływu gazu. 
- Powietrze w przewodzie palnika 

płomienia pilotowego. 
- Brak iskry. 
- Odwrócona biegunowość w 

okablowaniu termopary. 

F06 4 sek. - 3 nieudane próby zapłonu w 
ciągu 5 min. 

- Kominek nie odpowiada, brak 
płomienia pilotowego. 

- Brak dopływu gazu. 
- Powietrze w przewodzie palnika 

płomienia pilotowego. 
- Brak iskry. 
- Odwrócona biegunowość w 

okablowaniu termopary. 

F09 4 sek. - Brak sterowania 
elektronicznego kominkiem. 

- Pilot zdalnego sterowania nie jest 
sparowany z odbiornikiem (patrz 
punkt 4.3). 

Symbol 
baterii (F40) 

Trwały - Niski stan zasilania baterii w 
pilocie zdalnego sterowania. 

- Należy wymienić baterie w pilocie 
zdalnego sterowania (patrz punkt 
3.2). 

F46 4 sek. - Kominek nie odpowiada. 
 
 

- Odpowiedź przerywana. 
- Brak sterowania 

elektronicznego kominkiem. 

- Brak lub nieprawidłowe połączenie 
między pilotem zdalnego sterowania i 
odbiornikiem. (patrz Punkt 4,3). 

- Niski stan baterii odbiornika (patrz 
punkt 3.2). 

- Zasilacz (adapter 6 V) jest uszkodzony. 
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