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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 2006/95/EC and 2004/108/EC



(B)

(B)

(A)

(A)
(A)



1M

2M

150mm

4a

4b



Installation and Operating Instructions
Dimplex Air Barrier - Vertical Mounting Kit
Model : CABVM1 

IMPORTANT : THESE INSTRUCTIONS SHOULD BE READ CAREFULLY AND RETAINED FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFETY ADVICE

DO NOT COVER OR OBSTRUCT the air inlet or outlet grille.

ENSURE THE APPLIANCE IS EARTHED.

Do not mount the appliance in areas where excessive dust exists.

Always disconnect supply before working on the product.

This product should be mounted safely to solid wall or ceiling surfaces only.

Ensure the supply cables are of adequate current carrying capacity and are protected by 
a suitable fuse.

Ensure proper manual handling procedures are observed at all times.

WARNING: Isolate electrical supply to ALL modular linked units when carrying out 
maintenance.

Ensure all wiring is fi xed clear of all moving parts and heat sources.

If the appliance is mounted in a toilet or washroom an isolating switch must be provided outside 

the washroom adjacent to the entrance door.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 

sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been 

given supervision or instruction concerning use of appliance by a person responsible for their 

safety.

This appliance can be used by children from 8 years and above and persons with reduced 

physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have 

been given supervision or instruction concerning use of the appliance. Cleaning and user 

maintenance shall not be made by children without supervision.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. Children 

aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that 

it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been 

given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand 

the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Children aged from 3 years 

and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user 

maintenance.

CAUTION - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Patricular 
attention has to be given where children and vulnerable people are present.

This heater is not equipped with a device to control the room temperature.

Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving 

the room, unless constant supervision is provided.



The Instructions for this Recess Linking Kit 

should be read in conjunction with the ‘Dimplex 

Air Barrier’ and ‘CABM1 modular linking kit’ 

Instructions. All ‘Safety Advice’ to be heeded 

before installing the appliances.

Procedure

1.  Decide which end is to be mounted to the 

fl oor. The knockouts (B) to secure the mounting 

plinth need to be removed using a drill or fl at 

bladed screwdriver and hammer See Fig 1.

2.  Also remove the knock outs (A) to allow 

access for the power and control cables Fig 1. A 

suitable cable gland or conduit must be used.

3.  Attach the plinth to the CAB end cap using the 

nuts and bolts provided Fig 2.

4.  Secure the air barrier to the fl oor using 

suitable fi xings (not supplied) Fig 3 ensuring the 

minimum distances are met Fig 5.

5.  The air barrier must also be secured at the 

top of the heater using drop rods Fig 4b (not 

supplied) or the supplied fi xing bracket Fig 4a.

Recycling

For electrical products sold within 

the European Community.

At the end of the electrical products 

useful life it should not be disposed 

of with household waste. Please 

recycle where facilities exist. Check 

with your Local Authority or retailer for recycling 

advice in your country.

After Sales Service

Your product is guaranteed for three years from 

the date of purchase. Within this period, we 

undertake to repair or exchange this product 

free of charge provided it has been installed and 

operated in accordance with these instructions.

Your rights under this guarantee are additional 

to your statutory rights, which in turn are not 

affected by this guarantee.

Should you require after sales information or 

assistance with this product please go to www.

dimplex.co.uk wher you will fi nd our self help 

guide by clicking on “After Sales” or ring our 

helpdesk on 0845 600 5111 (UK) or 01 842 4833 

(R.O.I.) .

Spare parts are also available on the 
website

www.dimplex.co.uk

Please retain your receipt as proof of purchase.

Dimplex UK Ltd.

Millbrook House

Grange Drive

Hedge End

Southampton

Hampshire. SO30 2DF
© Dimplex UK Limited

All rights reserved. Material contained in this publication may not be reproduced in whole or in part, without prior permission in writing of Dimplex UK 

Limited.

www.dimplex.co.uk

Republic of Ireland Tel. 01 8424833



Instrukcja instalacji i obsługi
Kurtyna powietrzna Dimplex – zestaw do montażu pionowego
Model: CABVM1 

UWAGA: NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO EWENTUALNEGO 
PRZYSZŁEGO UŻYTKU.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NIE ZASŁANIAĆ ANI NIE BLOKOWAĆ KRATKI WLOTOWEJ I WYLOTOWEJ URZĄDZENIA.

UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST UZIEMIONE.

Nie instalować urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z urządzeniem należy odłączyć je 
od zasilania.

Urządzenie wymaga bezpiecznego montażu – dopuszcza się montaż wyłącznie na solidnej 
ścianie lub na sufi cie.

Upewnić się, że przewody zasilające mają odpowiednią obciążalność prądową i są 
chronione właściwym bezpiecznikiem.

Konsekwentnie przestrzegać zasad dotyczących ręcznej obsługi urządzenia. 

OSTRZEŻENIE: przy wykonywaniu czynności konserwacyjnych odłączyć zasilanie 
elektryczne do wszystkich urządzeń podłączonych modułowo.

Sprawdzić, czy wszystkie przewody elektryczne znajdują się z dala od elementów 
ruchomych i źródeł ciepła.



Instrukcję dotyczącą niniejszego zestawu 

łączącego do montażu wbudowanego należy 

czytać łącznie z instrukcjami: „Kurtyna powietrzna 

Dimplex” oraz „Modułowy zestaw łączący CAB 

M1”. Przed rozpoczęciem montażu należy 

zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami 

bezpieczeństwa.

Procedura

1. Zdecydować, który koniec urządzenia ma być 

zamocowany do posadzki. Zaślepki otworów 

umożliwiających montaż cokołu (B) należy 

usunąć przy pomocy wiertarki lub płaskiego 

wkrętaka i młotka – zob. Rys. 1.

2. Usunąć również zaślepki z otworów 

umożliwiających przeprowadzenie przewodów 

zasilania i sterowania (A) – zob. Rys. 1. 

Odpowiedni dławik lub przepusty muszą być 

stosowane.

3. Przymocować cokół do pokrywy końcowej 

CAB przy użyciu dostarczonych śrub i nakrętek 

– zob. Rys. 2.

4. Zamocować kurtynę powietrzną do posadzki 

przy wykorzystaniu odpowiednich elementów 

mocujących (nie są dostarczane w zestawie) – 

zob. Rys. 3. Upewnić się, że zachowane zostały 

wymagane odległości minimalne – zob. Rys. 5.

5. Kurtyna powietrzna wymaga również 

zamocowania od górnej części grzejnika przy 

użyciu specjalnych bolców (nie są dostarczane 

w zestawie) – zob. Rys. 4b lub zawartego w 

zestawie uchwytu montażowego – zob. Rys. 
4a.

Recykling

Dotyczy produktów elektrycznych 

sprzedawanych w obrębie 

Wspólnoty Europejskiej.

Po zakończeniu okresu eksploatacji 

produktów elektrycznych nie należy 

wyrzucać ich wraz z odpadami domowymi. 

Należy korzystać z opcji recyklingu, jeśli tylko jest 

to możliwe. Aby uzyskać informacje dotyczące 

możliwości recyklingu w danym kraju, należy 

skontaktować się z odpowiednimi miejscowymi 

władzami lub sprzedawcą.

Serwis posprzedażny

Produkt objęty jest gwarancją przez okres 

trzech lat od daty zakupu. Podczas tego okresu 

zobowiązujemy się do bezpłatnej naprawy lub 

wymiany urządzenia przy zastrzeżeniu, że 

zostało zainstalowane i było użytkowane zgodnie 

z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

Prawa wynikające z niniejszej gwarancji 

obowiązują niezależnie od praw przysługujących 

klientowi  na mocy obowiązujących przepisów 

prawa, na które z kolei nie na wpływu niniejsza 

gwarancja.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać informacje 

dotyczące usług posprzedażowych lub 

potrzebują pomocy w związku z produktem,  

proszę skontaktować się z biurem obsługi klienta 

po numerem telefonu  61 842 58 05


