
ELECTRIC FIREPLACE LOG
OWNERS MANUAL
Item#: AV-FS05-LOG

Only use this FIRELOG as described in this manual. Any other use is 
not recommended by the manufacturer, and may cause fire, electric shock, 
or other personal injury.

WARNING! Read and understand this entire owner’s manual, including all 
safety information, before plugging in or using this product. Failure to do 
so could result in fire, electric shock, serious personal injury, or death.

WARNING! INDOOR use only! NEVER use this heater outdoors!

SAVE THESE INSTRUCTIONS!
CAUTION! Keep this owner’s manual for future reference. If you sell or give
this product away, make sure this manual accompanies this product.

NO VENTING 
REQUIRED 

AC220-240V / 50 HZ 12W
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IMPORTANT SAFETY INFORMATION!

WARNING
 For residential use only! NOT for commercial use! NEVER use this fireplace

for other than its intended purpose.
 AVOID INJURY! Keep the cord from crossing traffic areas to avoid tripping.
 NEVER modify this fireplace. Doing so could result in personal injury or

property damage. Modification of this fireplace completely voids all warranties.
 Discontinue use if this fireplace malfunctions or is dropped or damaged in

any manner.
 ALWAYS disconnect this unit from the power supply before performing any

assembly or cleaning, or before relocating the electric fireplace.
 ALWAYS store this FIRELOG in a dry location. NEVER use the fireplace if it

has become wet.
 NEVER use this FIRELOG in bathrooms, laundry rooms, or any other

location where the heater could fall into a bathtub or pool, become damp or
come in contact with water.

 NEVER operate this FIRELOG if the power cord or plug has become damaged,
or if the grounding pin is damaged or missing.

OPERATION
BUTTON ACTION / FUNCTION INDICATION / RESULT

ON/OFF

1. Press to turn on flame effect.

2. Press again to shut off the power to
all functions.

1. Flame effect and power light on
switch turn on.

2. Power lights and flame effect 
turn off.
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CARE AND MAINTENANCE
ALWAYS turn the FIRELOG OFF and unplug the power cord from the 
outlet before cleaning, changing the light bulb, or moving this stove. Failure 
to do so could result in electric shock, fire, or personal injury.

NEVER immerse in water or spray with water. Doing so could result in 
electric shock, fire, or personal injury.

Cleaning
Metal:
 Buff using a soft cloth, slightly dampened with a citrus oil-based product.
 DO NOT use brass polish or household cleaners as these will damage the metal.

Glass:
 Use glass cleaner and dry thoroughly with a paper towel or lint-free cloth.
 NEVER use abrasive cleansers or any cleaner that could scratch the surface.

Plastic:
 Wipe with a slightly damp cloth and a mild solution of dish soap and warm water.
 NEVER use abrasive cleansers or any cleaner that could scratch the surface.

Maintenance

Risk of electric shock! DO NOT OPEN the main panels! No user-
serviceable parts inside!

Storage:
 Store heater in a clean dry place when not in use.
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KOMINEK ELEKTRYCZNY
Instrukcja Obsługi

Model: AV-FS05-LOG

NIE WYMAGA WENTYLACJI
AC220-240V / 50 HZ 12W

Używaj kominka tylko w sposób opisany w tej instrukcji. Producent nie 
zaleca żadnego innego zastosowania, gdyż może to spowodować pożar, 
porażenie prądem lub inne obrażenia ciała.

UWAGA! Przed podłączeniem lub skorzystaniem  z urządzenia, 
przeczytaj ze zrozumieniem  całą instrukcję użytkownika, z 
uwzględnieniem wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa. 
Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować wznieceniem 
ognia, porażeniem prądem lub poważnymi obrażeniami ciała.

OSTRZEŻENIE! Do użytku wewnątrz! NIGDY nie używaj tego kominka 
na zewnątrz!

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ!
UWAGA! Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. 
Jeśli sprzedajesz lub oddajesz ten produkt, upewnij się, że niniejsza 
instrukcja towarzyszy temu produktowi.
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

OSTRZEŻENIE
















Tylko do użytku domowego! NIE do użytku komercyjnego! NIGDY nie używaj
tego kominka w celach innych niż jego przeznaczenie.

NIGDY nie używaj tego grzejnika, jeśli przewód zasilający lub wtyczka zostały
uszkodzone lub jeśli bolec uziemienia jest uszkodzony lub go nie ma.

NIGDY nie używaj tego grzejnika w łazienkach, pralniach ani w żadnym innym 
miejscu, w którym grzejnik mógłby spaść do wanny lub basenu, stać się 
wilgotnym lub mieć kontakt z wodą.

ZAWSZE przechowuj kominek w suchym miejscu. NIGDY nie używaj kominka, 
jeśli jest mokry.

ZAWSZE odłącz urządzenie od źródła zasilania przed przystąpieniem do 
montażu lub czyszczenia lub przed przeniesieniem kominka elektrycznego.

Przerwij korzystanie, jeśli kominek działa wadliwie, został upuszczony lub 
uszkodzony w jakikolwiek sposób.

NIGDY nie modyfikuj tego kominka. Może to spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie mienia. Modyfikacja tego kominka całkowicie unieważnia wszelkie
gwarancje.

UNIKNIJ ZRANIENIA! Przewód nie powinien krzyżować się z miejscami na 
drogach, aby uniknąć potknięcia.

OBSŁUGA
PRZYCISK FUNKCJA DZIAŁANIE i SYGNALIZACJA

ON/OFF

1. Naciśnij aby włączyć efekt płomienia

2. Naciśnij ponownie aby wyłączyć
wszystkie funkcje.

1. Włącza się efekt płomienia i 
lampka zasilania.

2. Kontrolka zasilania i efekt 
płomienia są wyłączone.
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Czyszczenie i konserwacja
Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przenoszenia kominka, należy 
ZAWSZE wyłączać nagrzewnicę i odłączać przewód zasilający z gniazdka. Niezasto-
sowanie się do tego wymogu może skutkować porażeniem prądem, wznieceniem ognia
lub obrażeniami ciała.

NIGDY nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie spryskuj wodą. Takie postępowanie 
może skutkować porażeniem prądem, wznieceniem ognia lub obrażeniami ciała.

Czyszczenie
Elementy metalowe:

• Polerować suchą ściereczką, delikatnie zwilżoną w preparacie czyszczącym na bazie olejków
cytrusowych.

• NIE używać środków do polerowania mosiądzu lub domowych środków czyszczących, ponie-
waż produkty te uszkodzą metalowe wykończenie.

Elementy szklane:
• Stosować wysokiej jakości środek do mycia powierzchni szklanych, rozpylany na ściereczkę

lub ręcznik. Osuszyć dokładnie ręcznikiem papierowym lub niestrzępiącą się ściereczką.
• NIGDY nie używać ściernych środków czyszczących, aerozoli lub innych produktów mogących

Elementy z tworzywa:

• Przetrzeć delikatnie za pomocą ściereczki, lekko nawilżonej łagodnym roztworem płynu do
naczyń i ciepłej wody.

• NIGDY nie używać ściernych środków czyszczących, aerozoli lub innych produktów mogących
zarysować powierzchnię.

Konserwacja
Ryzyko porażenia prądem! NIE OTWIERAJ żadnych paneli! Urządzenie 
nie zawiera części przeznaczonych do samodzielnej naprawy!

Przechowywanie:
• Nieużywane urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym miejscu.
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