
Model 
Wys. 

A 
Szer. 

B 
Głęb. 

C 
Duo300i 712 mm 600 mm 130mm+10mm 

Duo400i 712 mm 830 mm 130mm+10mm 

Duo500i 712 mm 1060 mm 130mm+10mm 

Instrukcja obsługi 
 

85601 Wydanie 3 

Grzejnik Dimplex DuoHeat 
Modele: Duo300i, Duo400i oraz Duo500i 

Wymiary 
(w milimetrach) 
Modele Specyfikacja 

300i 1,3 kW / 0,28 kW  

400i 1,95 kW / 0,34 kW  

500i    2,60 kW / 0,39 kW 
 

 
 
 
 
 
 
 

PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ 

 

 

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
OSTRZEŻENIE - POWIERZCHNIA GRZEJNIKA MOŻE BYĆ GORĄCA. 

Temperatury powierzchni grzejnika spełniają wymogi Normy Europejskiej EN 60-335, dotyczącej wymogów bezpieczeństwa dla elektrycznych 

urządzeń grzewczych, a zatem chwilowy kontakt z którymkolwiek z elementów grzejnika nie powinien spowodować obrażeń. Jednakże aby działać 

wydajnie, wszystkie grzejniki nagrzewają się, szczególnie w okolicach kraty wylotu powietrza. 

Zatem jeśli w pobliżu grzejnika przebywają osoby niepełnosprawne lub małe dzieci bez nadzoru, należy przedsięwziąć odpowiednie środki, 

aby uniemożliwić długotrwały kontakt z urządzeniem. Zaleca się zamontowanie specjalnej osłony wokół grzejnika, tak jak w przypadku niektórych 

typów urządzeń grzewczych w podobnych okolicznościach. Więcej informacji na temat takich osłon można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta firmy 

Dimplex pod numerem 0870 7270 101. 

• NIE NAKRYWAĆ GRZEJNIKA ANI NIE ZASŁANIAĆ KRAT WYLOTU POWIETRZA. Nie należy nakrywać ani zasłaniać powierzchni grzejnika, 

ponieważ mogłoby to spowodować nadmierne i zarazem niebezpieczne nagrzanie się urządzenia oraz uruchomienie wyłączników bezpieczeństwa. 

Przykładowo, nie należy kłaść na urządzeniu ubrań, tkanin ani innych łatwopalnych materiałów, ani wieszać firanek w odległości mniejszej niż 75 mm 

od górnej powierzchni i ścianek bocznych urządzenia. Nie przysuwać mebli do grzejnika; ze względów bezpieczeństwa należy zachować minimalną 

odległość 150 mm, jednakże aby zagwarantować właściwe działanie urządzenia, zaleca się zachowanie odległości 250 mm. 

• OSTRZEŻENIE – Nie umieszczać urządzenia pod gniazdem elektrycznym. 

• UWAGA: GRZEJNIK JEST CIĘŻKI I NALEŻY GO ODPOWIEDNIO PRZYMOCOWAĆ DO ŚCIANY. Nie należy przesuwać grzejnika bez 

uprzedniego zasięgnięcia specjalistycznej porady. W razie wątpliwości dotyczących prawidłowego montażu grzejnika należy skontaktować się z 

instalatorem. 

 KATEGORYCZNIE NIE NALEŻY PRZESUWAĆ URZĄDZENIA LUB POLUZOWYWAĆ MOCOWANIA DO ŚCIAN BEZ UPRZEDNIEGO WYJĘCIA Z 

GRZEJNIKA WSZYSTKICH ZASOBNIKÓW ENERGII. 

• NIE SIADAĆ ANI NIE STAWAĆ NA GRZEJNIKU. 

• NIE WYLEWAĆ NA URZĄDZENIE PŁYNÓW. W RAZIE WYLANIA PŁYNU NA URZĄDZENIE NALEŻY JE ODŁĄCZYĆ OD ŹRÓDŁA ZASILANIA I 

WEZWAĆ WYKWALIFIKOWANEGO ELEKTRYKA W CELU SPRAWDZENIA URZĄDZENIA. 

• NIE WKŁADAĆ PRZEDMIOTÓW DO GRZEJNIKA PRZEZ KRATĘ WYLOTU POWIETRZA. 

• NIE WKŁADAĆ PRZEDMIOTÓW W PRZESTRZEŃ ZA GRZEJNIKIEM. 

• NIE UŻYWAĆ ŚRODKÓW POLERUJĄCYCH DO POLEROWANIA GRZEJNIKA ANI MEBLI W JEGO POBLIŻU. Pod wpływem gorąca opary 

środków polerujących mogą wydzielać zapach parafiny, który można odczuwać przez wiele godzin. 

• W razie awarii lub innego rodzaju usterki należy odłączyć grzejnik od źródła zasilania i skontaktować się z dostawcą lub Biurem Obsługi Klienta firmy 

Dimplex. Przed dokonaniem naprawy urządzenia należy zawsze upewnić się, że zostało ono odłączone od źródła zasilania oraz że wyjęto 

bezpiecznik. 
• WAŻNE – Ze względu na nowość materiałów przez kilka pierwszych dni użytkowania grzejnik może wydzielać specyficzny zapach. NALEŻY 

ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ WENTYLACJĘ W POMIESZCZENIU, A W CIĄGU PIERWSZYCH 48 GODZIN PRACY URZĄDZENIA W JEGO 
BEZPOŚREDNIM POBLIŻU NIE POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ MAŁE DZIECI, PTAKI W KLATKACH ORAZ OSOBY CIERPIĄCE NA SCHORZENIA 
UKŁADU ODDECHOWEGO. Jeżeli przez kilka pierwszych dni grzejnik będzie działał z maksymalną temperaturą, będzie można szybciej 
wyeliminować wszelkie zapachy. 

 



 
Grzejnik DuoHeat działa w ten sposób, iż nieprzerwanie dostarcza ciepło za pomocą dokładnie zrównoważonej kombinacji 
ogrzewania z rezerw i bezpośredniego. Grzejnik pobiera pewną ilość energii w czasie obowiązywania taryfy pozaszczytowej i w 
razie potrzeby uzupełnia ją nadwyżką ciepła z przedniej płyty grzejnika, tak aby w ciągu całego dnia temperatura pomieszczenia 
utrzymywała się na wybranym poziomie. 
Aby zapewnić sprawne działanie grzejnika obydwa źródła zasilania energią muszą być przez CAŁY czas WŁĄCZONE.  
Ustawianie grzejnika (informacje na temat minimalnych odległości na odwrocie strony) 
Ze względów bezpieczeństwa wymagana jest minimalna odległość 150 mm od przedniej płyty grzejnika, jednakże aby zapewnić 
maksymalną wydajność grzejnika, należy upewnić się, że meble oraz inne przeszkody nie stoją w odległości mniejszej niż 250 mm 
od grzejnika. 
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Piec akumulacyjny DuoHeat działa w dwóch trybach: Komforto-
wym (ciepło z panelu promiennikowego) oraz Podstawowym 
(ciepło z modułu akumulacyjnego). Każdy z tych trybów musi 
zostać ustawiony na właściwym poziomie, aby zapewniać 
optymalny poziom ciepła w pomieszczeniu.

Aby zapewnić sprawne działanie pieca DuoHeat, oba źródła 
energii (promiennikowy i akumulacyjny) muszą być przez cały 
czas podłączone do zasilania. 

Pierwsze ustawienie 
W zależności od indywidualnych wymagań w zakresie komfortu 
cieplnego , możemy wybierać pomiędzy trzema zalecanymi 
wartościami nastawienia temperatury:
Niska (np. w czasiej dłuższej nieobecności użytkowników)
Normalna (np. w trakcie typowego użytkowania pomieszczenia)
Wysoka (np. aby uzyskać podwyższony poziom temperatury 
komfortowej)
Działanie w trybie zarówno Komfortowym jak i Podstawowym musi 
zostać odpowiednio ustawione. 

Nastawienie temperatury „Normalnej’

Jest to standardowe ustawienie fabryczne i należy upewnić się czy 
nie zostało zmienione przez instalatora.
Nastawienie temperatury „Normalnej” zaczynamy od ustawienia 
trybu Podstawowego na wartości środkowej (piąty słupek na 
wyświetlaczu LED). W tym celu należy naciskać przycisk ‘+’ aż 
wyświetli się wszystkie 10 słupków i przytrzymać przycisk przez 
następne 7 sekund do momentu pojawienia się błyskającego 
słupka. Jeżeli błyskający jest słupek 5 to nastawiona jest tempera-
tura „Normalna”. Jeśli zachodzi potrzeba, ustawić żądaną tempe-
raturę za pomocą przycisków ‘+’ i ‘-’. 

  

Po 20 sekundach wyświetlacz powróci do standardowego trybu 
Komfortowego 
Ustawić poziom trybu Komfortowego na wartości środkowej (piąty 
słupek na wyświetlaczu LED) Jeśli zachodzi potrzeba naciskając 
przyciski ‘‘+’ i ‘-’  zmienić liczbę podświetlonych słupków aż do 
zapalenia się piątego słupka na wyświetlaczu LED.

Nastawienie temperatury „Niskiej”

Postępujemy podobnie jak przy nastawieniu temperatury             
„Normalnej”
Obniżamy ustawienie trybu Standartowego do 1 słupka.
Obniżamy ustawienie trybu Komfortowego  do 1 słupka.

Nastawienie temperatury „Wysokiej”

Postępujemy podobnie jak przy nastawieniu temperatury               
„Normalnej”
Podwyższamy ustawienie trybu Podstawowego do 7 słupka.
Podwyższamy ustawienie trybu Komfortowego do 7 słupka.

Należy zwrócić uwagę, że konsekwencją  ustawienia „Wysokiej” 
temperatury  będzie podwyższona temperatura pomieszczenia, 
ale też odpowiednio wyższe koszty eksploatacji.

Przed dokonaniem dalszych zmian ustawień piec DuoHeat 
powinien działać przez 24 godziny. 

Osiągnięcie optymalnego poziomu ogrzewania.
Jeśli temperatura pomieszczenia jest niezadowalająca należy 
odpowiednio wyregulować poziom ogrzewania w trybie Podstawo-
wym i Komfortowym.

Przed dokonaniem dalszych zmian ustawień należy pozwolić 
piecowi DuoHeat działać przez 24 godziny. 

Podczas dokonywania regulacji ustawienia ogrzewania              
w trybie Podstawowym, zaleca się jednorazową zmianę 
temperatury tylko o jeden słupek.

Codzienne użytkowanie
Po dokonaniu właściwego ustawienia poziomu trybu Podstawowe-
go (patrz „Osiągnięcie optymalnego poziomu ogrzewania”), nie 
powinien on wymagać jakiejkolwiek dalszej regulacji.
Ustawienia w trybie Komfortowym należy regulować zgodnie z 
własnymi potrzebami i rozkładem dnia. W celu oszczędzenia 
energii ustawienie można nieco obniżyć na czas nieużytkowania 
pomieszczenia (zaleca się obniżanie o nie więcej niż 2 słupki). 

Więcej  informacji na temat korzystania z pieców akumulacyjnych 
DuoHeat znajdą Państwo w Instrukcji Użytkowania.

Piec akumulacyjny Dimplex DuoHeat – przewodnik szybkiego uruchomienia  Modele: Duo300i, Duo400i oraz Duo500i



  
Działanie blokady zabezpieczającej przed użyciem przez dziecko 
Aby uruchomić blokadę należy jednocześnie nacisnąć przyciski ‘+’ i ‘-’ i przytrzymać przez 3 sekundy. Po upływie tego czasu 
blokada zostanie uruchomiona, dioda zaświeci się na krótką chwilę, a następnie powróci do poprzedniego ustawienia. Podczas 
działania blokady będzie się świecić dioda umieszczona obok symbolu klucza. 
Gdy włączona jest blokada, użycie któregokolwiek z przycisków regulatora spowoduje maksymalne zaświecenie diody przez krótką 
chwilę, a następnie powrót do poprzedniego ustawienia. 
Aby wyłączyć blokadę, należy ponownie nacisnąć jednocześnie oba przyciski i przytrzymać przez 3 sekundy; po upływie tego 
czasu przyciski staną się aktywne. 
Bezpieczeństwo – zabezpieczenie przed przegrzaniem 
Dla bezpieczeństwa urządzenie zostało wyposażone w temperaturowe wyłączniki zabezpieczające przed przegrzaniem. W razie 
przegrzania urządzenia, wyłączniki spowodują natychmiastowe wyłączenie urządzenia. W razie uruchomienia się wyłączników 
bezpieczeństwa należy skontaktować się z instalatorem lub Biurem Obsługi Klienta firmy Dimplex, w celu ponownego ustawienia 
wyłączników. 
Czyszczenie 
Aby urządzenie zachowało dobry wygląd, wystarczy przecierać je od czasu do czasu suchą ściereczką do kurzu.  
W okresie lata lub podczas dłuższych przerw w użytkowaniu urządzenia można przetrzeć urządzenie wilgotną ściereczką. Nie 
używać ostrych środków czyszczących ani środków do polerowania mebli. 
Ściany nad grzejnikiem mogą ulec przebarwieniu ze względu na właściwości niektórych farb i materiałów dekoracyjnych lub 
obecność zanieczyszczeń w powietrzu (np. sadzy lub dymu wydobywającego się przy paleniu świec, itp.). 
Serwis gwarancyjny 
Grzejnik Dimplex DuoHeat posiada dwuletnią gwarancję od dnia zakupu. W okresie gwarancji dokonamy bezpłatnej wymiany bądź 
naprawy wszystkich części wykazujących wady fabryczne. Niniejsza gwarancja nie ma żadnego wpływu na prawa klienta 
przysługujące mu ustawowo. 
Gdyby urządzenie wymagało serwisu gwarancyjnego, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta firmy Dimplex pod 
numerem podanym poniżej. Prosimy nie zwracać uszkodzonego urządzenia ani jego części do nas ze względu na możliwość 
uszkodzenia podczas transportu i/lub opóźnienie w serwisie. Prosimy o informacje o problemach z urządzeniem wraz z podaniem 
modelu i numeru seryjnego. Podejmiemy wówczas odpowiednie działania. 

 
Urządzenie jest zgodne z Normami Europejskimi EN 60 335-1, EN 60 335-2-61, EN 61 000-3-2, 
EN 61 000-3-3, EN 55 014 oraz Normą Europejską dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) EN 55 104. 
Normy te spełniają podstawowe wymogi dyrektyw EWG 89/336 oraz 73/23. 

 
Glen Dimplex Polska         Tel.  061-8 425 805 
Ul. Strzeszyńska 33          Fax. 061-8 425 806 
60-479 Poznań         e-mail: office@glendimplex.pl  
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