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Tabliczka znamionowa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do następujących kominków elektrycznych: 

 e-MatriX linear 1050/400 I,II,III 

 e-MatriX linear 1300/400 I,II,III 

 e-MatriX mood 800/500 I,II,III 

 e-MatriX mood 800/500 RD,ST  

 e-MatriX mood 800/650 I,II,III 
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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 instrukcją przed użyciem kominka. 
Gdyby pomimo przeprowadzenia dokładnych 
kontroli pojawiły się jakiekolwiek problemy, zawsze 
istnieje możliwość skontaktowania się ze 
sprzedawcą lub firmą Glen Dimplex Benelux B.V. 

 
Niezwykle istotne jest, by kominek został 
wcześniej zarejestrowany na wypadek pojawienia 
się jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych.  
 
 Uwaga! 

Szczegółowe informacje dotyczące kominka 
znajdują się na 3. stronie instrukcji obsługi. 

 
Kominek można zarejestrować pod adresem: 
www.faberfires.com 
 
Glen Dimplex Benelux B.V. 
Adres:   Saturnus 8 
  NL-8448 CC 

Heerenveen 
Tel.:  +31 (0)513 656 500  
E-mail:  contact@faberfires.com 
Strona internetowa: www.faberfires.com 

 Kontrola 

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

 Wprowadzenie 

Podstawowe funkcje można aktywować za pomocą 
pilota zdalnego sterowania. W przypadku 
rozbudowanych ustawień, takich jak ustawienia 
nastroju i funkcja termostatu, konieczne jest użycie 
aplikacji Faber ITC-V2 na smartfonie lub tablecie. 
Pilot zdalnego sterowania rejestruje temperaturę 
pomieszczenia i dlatego powinien być umieszczony 
w uchwycie w odpowiednim miejscu (patrz punkt 
7). 
 
Instalacji urządzenia powinien dokonać 
wykwalifikowany instalator zgodnie z przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa wodnego i 
elektrycznego. Należy się dokładnie zapoznać z 
instrukcją obsługi. 

 Deklaracja CE 

Produkt jest zgodny z Europejskimi Normami 
Bezpieczeństwa EN60335-2-30 oraz Europejską 
Normą dotyczącą Kompatybilności 
Elektromagnetycznej (EMC) EN55014, EN60555-2 
oraz EN60555-3 i obejmuje podstawowe 

wymagania dyrektyw EWG 2014/35/EU i 
2014/30/EU. 

 Zalecenia bezpieczeństwa 

UWAGA: NIEPRZESTRZEGANIE 
INSTRUKCJI OBSŁUGI MOŻE 
SPOWODOWAĆ SZKODY ORAZ 
SKUTKOWAĆ UNIEWAŻNIENIEM 
GWARANCJI. 
 

 Kominek należy użytkować w kraju, w 
którym został zakupiony u 
autoryzowanego sprzedawcy. 

 Urządzenie musi być zamontowane 
zgodnie z najnowszymi obowiązującymi 
przepisami i może być używane wyłącznie 
w odpowiednio wentylowanym 
pomieszczeniu (patrz przepisy 
budowlane). 

 Urządzenie musi być corocznie 
sprawdzane zgodnie z instrukcją montażu 
oraz obowiązującymi przepisami 
krajowymi i lokalnymi. 

 Należy sprawdzić, czy dane na tabliczce 
znamionowej odpowiadają lokalnym 
danym elektrycznym. 

 Urządzenie zostało zaprojektowane w celu 
stworzenia odpowiedniego nastroju i 
ogrzewania. Oznacza to, że wszystkie 
widoczne powierzchnie, w tym szyba, 
mogą się nagrzewać do temperatury 
powyżej 100°C. 

 Zabrania się zmieniania ustawień i 
konstrukcji kominka! 

 Nie używać urządzenia na zewnątrz. 

 Nie używać urządzenia w bezpośrednim 
sąsiedztwie wanny, natrysku lub basenu. 
Urządzenie nie może być zasilane przez 
zewnętrzne urządzenie przełączające, 
takie jak programator czasowy, ani 
podłączone do obwodu, który jest 
regularnie włączany i wyłączany przez 
programy użytkowe. 

 Nie przykrywać urządzenia, aby uniknąć 
przegrzania. Nie umieszczać na urządzeniu 
żadnych materiałów i ubrań ani nie 
utrudniać cyrkulacji powietrza wokół 
urządzenia, np. przez zasłony lub meble. 

 Wymogi dotyczące montażu: 

Urządzenie musi być podłączone do uziemionego 
gniazdka. Nie należy używać przedłużacza ani 
rozgałęziacza. 

 Czyszczenie i konserwacja 

Zbiornik odpływowy stanowiący część wyposażenia 
produktu należy czyścić środkiem biobójczym Silver 
Biocide w celu zapewnienia kontroli szkodliwych i 

file://///Benw2k805/r&d$/Manuals%20gas/Installation%20manuals/MatriX%20800-RD-ST/01/Opmaak/NL/1Geachte%20gebruiker.docx
file://///Benw2k805/r&d$/Manuals%20gas/Installation%20manuals/MatriX%20800-RD-ST/01/Opmaak/NL/1Geachte%20gebruiker.docx
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niechcianych organizmów. Jest on zgodny z 
najnowszą obowiązującą normą ISO. 
 
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. Patrz punkt 5. Szybę można oczyścić przy 
użyciu płynu do mycia szyb. W żadnym wypadku 
nie wolno stosować ostrych środków czyszczących 
ani produktów ściernych. 

 Informacje ogólne 

 Uwaga! 
W przypadku korzystania z urządzenia w 
miejscu, w którym poziom hałasu jest 
niewielki, można usłyszeć dźwięk związany z 
działaniem efektu płomienia i ogrzewania. Jest 
to sytuacja normalna, która nie powinna 
stanowić powodu do niepokoju.  

 Sterowanie ręczne (za drzwiczkami 
dostępu) 

Funkcje przycisków skrzynki sterowniczej, patrz 
rys. 1.0: 

A = wyłącznik główny 
1 = ON/OFF (włączone/wyłączone) 
2 = parowanie 
3 = wyłącznie do konserwacji (serwisant) 
4 = zmniejszanie efektu płomienia 
5 = zwiększanie efektu płomienia 
6 = zmniejszenie głośności dźwięku trzaskania  
      płomienia w kominku 
7 = zwiększenie głośności dźwięku trzaskania  
      płomienia w kominku 

 
 Uwaga! 

Przełącznik główny „A” steruje zasilaniem 
kominka. W celu obsługi kominka przełącznik 
ten musi się znajdować w pozycji „ON” (I). 

 
Pierwsze napełnienie wodą 

 Należy się upewnić, że wszystkie zawory 
są otwarte, i włączyć dopływ wody. 

 Upewnij się, że wyłącznik sieciowy 
znajduje się w pozycji ON (I). 

 
Włączanie kominka 
Aby włączyć efekt płomienia, należy nacisnąć 

przycisk . Mimo że główne lampy włączają się od 
razu, minie kolejne 15 sekund, zanim nastąpi 
włączenie efektu płomienia. 
 

Wyłączanie kominka (tryb gotowości) 

Nacisnąć przycisk , aby przełączyć kominek w 
tryb gotowości. 

 Pilot zdalnego sterowania 

Funkcje przycisków silnika, patrz rys. 1.1: 
1 = włączanie 
2 = wyłączanie 
3 = zmniejszanie płomienia 
4 = zwiększanie płomienia 
5 = nagrzewanie wł./wył. 
6 = ustawianie nastroju wł./wył. 

 
Pilot zdalnego sterowania jest już połączony z 
odbiornikiem, więc kominek jest gotowy do użytku. 

 
Umieszczenie baterii w pilocie zdalnego 
sterowania. 

 Odkręć pokrywę baterii znajdującą się z 
tyłu (rys. 1.3). 

 Umieścić 2 baterie alkaliczne AA 1,5 V o 
długiej żywotności. 

 Ponownie przymocować pokrywę baterii. 
 

Sparowanie pilota zdalnego sterowania Bluetooth 
z odbiornikiem 
Przy skrzynce sterowniczej (patrz rys. 1.0): 

 Ustawić wyłącznik główny w pozycji „ON” 
(I). 

 Nacisnąć przycisk . 

 Równocześnie nacisnąć przyciski  i  
na pilocie (patrz rys. 1.2), aż dioda LED 
zacznie nieprzerwanie migać na niebiesko, 
a następnie zwolnić przyciski. Gdy 
połączenie zostanie nawiązane, dioda LED 
zacznie migać na zielono. 

 
Włączanie kominka 
Aby włączyć efekt płomienia, należy nacisnąć 

przycisk . Mimo że główne lampy włączają się od 
razu, minie kolejne 15 sekund, zanim nastąpi 
włączenie efektu płomienia. 
 
Wyłączanie kominka (tryb gotowości) 

Nacisnąć przycisk , aby przełączyć kominek w 
tryb gotowości.  
 
Uzyskiwanie wymaganego efektu płomienia 
Uruchomienie kominka następuje zawsze z 
minimalnymi ustawieniami płomienia. 

Nacisnąć przyciski  i , aby uzyskać żądany 
efekt płomienia.  
 
Włączanie/wyłączanie ogrzewania 

Nacisnąć przycisk , aby włączyć/wyłączyć 
ogrzewanie. 
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 Uwaga! 
Ogrzewanie jest włączane lub wyłączane 
zgodnie z wartością ustawioną w aplikacji. 
(Menu -> Ustawienia -> Zdalne sterowanie 
poziomem ogrzewania). 

 
Włączanie/wyłączanie ustawień nastroju 

Nacisnąć przycisk , aby włączyć/wyłączyć 
ustawienie nastroju. 
 
 Uwaga! 

Włączone/wyłączone zostaje ostatnie 
ustawienie nastroju w aplikacji ITC (patrz 
rozdział 8). 

 
Pilot zdalnego sterowania do montażu na ścianie 
Dla prawidłowego działania funkcji termostatu 
konieczne jest jest umieszczenie pilota zdalnego 
sterowania w uchwycie (patrz rys. 1.4) w 
odpowiednim miejscu. Pilot zdalnego sterowania 
jest jednocześnie czujnikiem temperatury 
pomieszczenia. Uchwyt należy umieścić na 
wysokości ok. 1,5 m, poza obszarem 
promieniowania ognia. Unikać umieszczania pilota 
w narożnikach, w pobliżu okien, drzwi i źródeł 
ciepła, takich jak grzejniki centralnego ogrzewania. 

 Aplikacja Faber ITC-V2 

Pobierz aplikację Faber ITC-V2, która jest dostępna 
w systemach iOS i Android. 
 
Parowanie aplikacji ITC V2 z modułem ITC 
Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z podanymi 
instrukcjami (rys. 2.1). 

Włączanie/wyłączanie kominka 
Włączanie i wyłączanie kominka odbywa się za 

pomocą symbolu  (rys. 2.2). Mimo że główne 
lampy włączają się od razu, minie kolejne 15 
sekund, zanim nastąpi włączenie efektu płomienia. 
 
Włączanie/wyłączanie ogrzewania 
Naciśnij na małe kółko (rys. 2.3) i wybierz 
wymagane ustawienie (rys. 2.4): 
ECO   = brak ogrzewania 
Pojedynczy płomień  = ogrzewanie 1 kW 
Podwójny płomień  = ogrzewanie 2 kW 
 
Wybór ustawienia nastroju 
Kliknąć płomień w dużym kółku (rys. 2.5) i wybierać 
ustawienia nastroju (rys. 2.6). 
 
(Opcja: Najlepsze oświetlenie & Oświetlenie 
dolne). 
 
Aktywacja funkcji termostatu 
Przejść do: Menu -> Ustawienia -> Termostat, aby 
aktywować termostat. 
 
Włączanie funkcji termostatu 
Funkcję termostatu włącza się za pomocą symbolu 

 (rys. 2.7). 
 
Wyłączanie funkcji termostatu 
Aby ponownie ręcznie ustawić wysokość 

płomienia, naciśnij symbol  (rys. 2.8). 
Funkcja termostatu wyłączy się wtedy 
automatycznie. 

 Dane techniczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  e-MatriX linear e-MatriX mood 

  230 V 240 V 230 V 240 V 
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 Maksymalne ciepło 2270 W 2470 W 1955 W 2129 W 

Minimalne ciepło 1330 W 1450 W 1109 W 1208 W 

Tylko płomień 463 W 504 W 232 W 253 W 

W trybie gotowości 32 W 35 W 21 W 23 W 

 

 Baterie do pilota zdalnego sterowania (2x) 1,5 AA V (2x) 1,5 AA V 

 Zużycie wody 0,3 L/h 0,15 L/h 

 Ciśnienie wody na wlocie 0,5-8 Bar 0,5-8 Bar 

 Przyłącze wody ½ or ¾ Inch ½ or ¾ Inch 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


