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1. OSTRZEŻENIE 

• Gwarancja na grzejnik nie obejmuje 

żadnych uszkodzeń spowodowanych 

nieprzestrzeganiem którejkolwiek z tych 

instrukcji.. 

• Instrukcje powinny być przechowywane do 

wglądu w przyszłości. Przewodnik ten musi 

być przechowywany i przekazywany 

każdemu nowemu właścicielowi. 

• Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w 

wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o 

ograniczonych możliwościach fizycznych, 

sensorycznych lub umysłowych lub braku 

doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały nadzór 

lub instrukcję dotyczącą korzystania z 

urządzenie w bezpieczny sposób i rozumie 

związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno 

bawić się urządzeniem. Czyszczenie i 

konserwacja użytkownika nie mogą być 

wykonywane przez dzieci bez nadzoru. 

• Dzieci w wieku od 3 lat do poniżej 8 lat 

włączają/wyłączają urządzenie tylko pod 

warunkiem, że zostało ono umieszczone lub 

zainstalowane w zamierzonej normalnej pozycji 

roboczej i otrzymały nadzór lub instrukcję 

dotyczącą bezpiecznego użytkowania 

urządzenia i rozumieją związane z tym 

zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 lat do poniżej 

8 lat nie mogą podłączać, regulować i czyścić 

urządzenia ani wykonywać konserwacji 

użytkownika.. 

• Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny być 

trzymane z daleka, chyba że są stale pod 

opieką. 

• Sprawdź, czy napięcie na etykiecie znamionowej 

pasuje do zasilacza. 

• Używanie tych grzejników jest zabronione w 

każdym obszarze, w którym występują gazy, 

materiały wybuchowe lub przedmioty 

łatwopalne. 

• Nie używaj tego grzejnika do suszenia ubrań. 

Nie zakrywaj tego grzejnika ani nie kontaktuj z 

nim przedmiotów. 

• Ani połączeniowy, ani żaden inny przedmiot nie 

może wchodzić w kontakt z gorącym 

urządzeniem. 

• Nie zakrywaj tego grzejnika w żadnym momencie. 

• Wylot powietrza na górze grzejnika termicznego i 

wlot powietrza na dole są zapewnione, aby 

zapewnić najbardziej wydajną pracę urządzenia. 

Chronią również grzejnik przed przegrzaniem; 

dlatego ważne jest, aby w żadnym momencie nie 

były one objęte. 

 

 
• Grzejnik ten należy wyłączyć przy wyłączniku 

izolującym przed przeprowadzeniem 

jakichkolwiek prac naprawczych. 

• Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z 

obowiązującymi przepisami elektrycznymi. 

• W przypadku przeniesienia i ponownego 

zainstalowania grzejnika ważne jest, aby 

praca była wykonywana przez w pełni 

wykwalifikowanego technika.. 

• Grzejnik nie powinien być instalowany tuż 

pod gniazdem elektrycznym. 

• Urządzenie musi być zainstalowane w taki 

sposób, aby nikt korzystający z wanny lub 

prysznica nie mógł dotknąć elementów 

sterujących. 

• Grzałka wyposażona jest w elastyczny o wymiarach 3 x 

1,00 mm² do podłączenia elektrycznego. Może 

być stosowany do podłączenia grzejnika do 

stałego okablowania lokalu za pomocą 

odpowiedniej skrzynki przyłączeniowej 

umieszczonej obok grzejnika.. 

• Obwód zasilania nagrzewnicy musi zawierać 

dwubiegunowy wyłącznik izolujący o 

separacji styków wynoszącej co najmniej 3 

mm. 

• Jeśli elastyczny zasilający do tego urządzenia 

jest uszkodzony, można go wymienić tylko w 

uznanym przez producenta warsztacie 

naprawczym, ponieważ niezbędne są specjalne 

narzędzia. 

• Wszystkie modele są dostarczane z wycięciem 

przerwania elektrycznego. Spowoduje to 

wyłączenie grzejnika, jeśli z jakiegokolwiek 

powodu przegrzeje się. Jeśli wycięcie działa, 

wyłącz grzejnik i usuń przyczynę przegrzania. 

Wycięcie zostanie zresetowane automatycznie. 

• Grzałka ta jest wypełniona dokładną ilością 

specjalnego oleju. Naprawy wymagające 

otwarcia zbiornika oleju 

są wykonywane wyłącznie przez producenta 

lub jego przedstawiciela serwisowego, z 

którym należy się skontaktować w przypadku 

wycieku oleju. 

• Należy przestrzegać przepisów dotyczących 

unieszkodliwiania oleju podczas złomowania 

urządzenia. 

• Obecność cząstek dymu, kurzu i innych 

zanieczyszczeń w powietrzu może z czasem 

odbarwić ściany i powierzchnie wokół 

grzejnika. 

 

 

 

 

CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular 

attention must be given when children and vulnerable people are present. ! 
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ed on 

2. INSTRUKCJA INSTALACJI 

- Otwórz opakowanie i sprawdź, czy jest to 

właściwy model i czy jest w dobrym stanie. 

- Aby uzyskać optymalne osiągi, konieczne jest 

utrzymanie minimalnego odstępu 15 cm między 

grzejnikiem a dowolnym łatwopalnym 

materiałem, takim jak meble, zasłony itp. 

- Pozostałe odstępy wymagane do 

utrzymania są wskazane na poniższym 

rysunku: 

 

 
 

Minimum 

15cm 

 
 

Minimum 10cm 

 

Minimum 25cm 

Control panel side 

 

Ustaw i zamocuj wsporniki w odpowiedniej 

odległości od podłogi. Możliwe jest korzystanie z 

grzejnik jako jednostka pomiarowa poprzez 

umieszczenie go na dwóch styropianowych 

elementach opakowania i umieszczenie dwóch 

podpór powyżej 

jak pokazano na rysunku: Zaznacz punkty mocowania na ścianie   

                                                                                                                                 Używając ołówka przez dwa mocowania  

                                                                                                                                 Otworów w nawiasach kwadratowych 

                                                                                                                                 I wykonanie odpowiednich otworów.                           

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Kołki i do mocowania podpór znajdują się w 

torbie na akcesoria. 

- Zawieś urządzenie na hakach wsporników. 

- Obracając, metalowy kwadrat pójdzie w dół, 

zachowując grzejnik. Powtórz to na drugim 

nawiasie. 

Shelf 

Minimum 15cm 

Closest 

object 

to the 

left end 

Closest 

object 

to the 

right end 
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Open Windows Detection 

 
 

Current Week Day 

 
 

 
Program Mode 

daily programming 
Set hour or temperature 

ECO function and 

Adaptive Start 

Control 

Operating Mode 

Keyboard lock 

Program mode, 

selected 

programming 
Open Windows 

Detection 

 
Current Week Day 

Program Mode 

daily programming 

Set hour or 

temperature 

3. KORZYSTANIE Z GRZEJNIKA TERMICZNEGO 
 

Sterowanie cyfrowe z programowaniem dziennym i tygodniowym 

 

 

 

 

 

 

 
zegara 

> Użyj 

tego, 

aby 

zaprogr

amowa

ć 

urządze

nie 

 

     LCD 

Wyświe

tla 

 
> trybu 

Użyj tego klucza, 

aby potwierdzić 

wartości i wybrać 

tryb pracy. 

 

 
> ECO  

Użyj tego, aby 

wybrać tryb ECO. 

 
 

nawigacyjne (+) y (-) 

 

on / gotowość. 

Użyj tego, aby włączyć / wyłączyć 

urządzenie 

 

 

 

 

 

 

Modele RBC posiadają wbudowany termostat elektroniczny o czułości 0,1°C.  Możliwe jest ustawienie 

temperatury z dokładnością do 0,5 °C. 

 

WYŚWIETLACZ LCD 
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Pilot Wire Comfort Night Frost Protection     ECO Function Program 

3.1. WYŁĄCZENIE NAGRZEWNICY 

 

  Naciśnij [On / Stand-by], aby włączyć / wyłączyć 

urządzenie. 

Gdy urządzenie jest aktywne, wyświetlany jest 

tryb i temperatura. Podczas "Stand-by" 

wyświetlacz pokazuje aktualną godzinę i dzień 

tygodnia. 

Uwaga: 

Gdy urządzenie przejdzie w tryb "Stand-by", 

emitowane są 2 dźwięki o długości około pół 

sekundy. Gdy urządzenie jest włączone, emituje 

dźwięk trwający jedną sekundę. 

 

3.2. KOMFORT I TEMPERATURY W NOCY 

Można ustawić 2 różne poziomy temperatury: 

- Temperatura komfortu: Jest to temperatura 

używana w trybach Program, Pilot Wire i 

Comfort. 

- Temperatura nocna: Jest to temperatura 

używana w trybach nocnym i programowym. 

Żądaną temperaturę można ustawić naciskając 

[+] i [-] . Zakres konfigurowalnych temperatur 

wynosi 7 °C - 32 °C. 

Uwaga:  

  Temperatura w nocy musi być niższa od temperatury 

komfortu. 

  Z tego powodu temperaturę w nocy można ustawić 

na wartość z zakresu od 7 °C do zadanej temperatury 

komfortu. 

 

 

3.3. TRYB PRACY 
  Ikona na wyświetlaczu wskazuje bieżący tryb pracy. 

Sprawdź bieżącą podświetlaną ikonę na 

wyświetlaczu, aby    poznać tryb pracy. 

 

 

 TRYB PILOT WIRE 
W tym trybie grzejnik jest sterowany za pomocą pilota 

zdalnego sterowania. 

1. Naciskaj [Mode] do momentu wyświetlenia 

ikony "Pilot Wire". 

2. Ustaw żądane temperatury za pomocą 

[+] i [-]. 

Tryb pracy zostanie wybrany przez Centrum 

Sterowania Pilot-Wire. 

Urządzenie współpracuje z najbardziej 

zaawansowanym systemem "Pilot Wire" z 

sześcioma poleceniami, co pozwala na 

następujące funkcje: 

 

Tryb gotowości: Wyłącz element grzejny, urządzenie 

pozostanie aktywne. 

Komfort: Utrzymuje temperaturę "Komfortu" 

ustawioną przez użytkownika. 

Eco: Utrzymuje temperaturę pokojową 3,5 °C 

poniżej temperatury "Komfortu". 

 

Ochrona przed zamarzaniem: Ustawiono 7 °C. 

Eco-1: Utrzymuje temperaturę pokojową 1 °C 

poniżej temperatury "komfortu". 

Eco-2: Utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu 2 °C 

poniżej temperatury "Komfortu". 

 

TRYB KOMFORTOWY 

Tryb "Comfort" utrzymuje temperaturę w 

pomieszczeniu do wybranej wartości. Aby ustawić 

ten tryb operacyjny: 

1. Naciskaj [Prog], aż na wyświetlaczu pojawi 

się ikona "Comfort". 

2. Ustaw żądaną temperaturę za pomocą [+] i [-] i 

poczekaj, aż wyświetlana temperatura 

przestanie migać. 

 

TRYB NOCNY 

Tryb "Nocny" ustawia wartość temperatury poniżej 

wartości temperatury "Komfort". Sugeruje się 

ustawienie tego trybu pracy w nocy lub gdy 

pomieszczenie nie jest zajęte przez 2 lub więcej 

godzin. 

1. Naciskaj [Prog], aż na wyświetlaczu pojawi 

się ikona "Eco". 

2. Ustaw żądaną temperaturę za pomocą [+] i [-] i 

poczekaj, aż wyświetlana temperatura 

przestanie migać. 

 

TRYB OCHRONY PRZED ZAMARZANIEM 
W trybie "Frost Protection" temperatura jest ustalona na 7 °C.  

Urządzenie aktywuje element grzejny, gdy 

temperatura w pomieszczeniu spada poniżej 7 °C.  

Sugeruje się ustawienie tego trybu pracy, gdy 

pomieszczenie nie jest zajęte przez kilka dni. 

 

1. Naciskaj [Prog], aż na wyświetlaczu pojawi się ikona "Frost 

Protection". 

 

FUNKCJA ECO 
Ten tryb obniża zadaną temperaturę o 3 °C niezależnie od 

innych ustawień grzejnika. 

1. Aby włączyć /wyłączyć funkcję, naciśnij 

dedykowany [ECO]. Zostanie wyświetlona 

ikona ECO. 
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TRYB PROGRAMU 
 

W tym trybie temperatura otoczenia jest 

utrzymywana na poziomie komfortu lub na poziomie 

nocnym zgodnie z przedziałami czasowymi 

zaprogramowanymi zgodnie z życzeniem 

użytkownika. 

 

1.Naciskaj [mode], aż na wyświetlaczu pojawi się 

odpowiednia ikona. 

2.Naciśnij [Zegar], aby wybrać programy P1, P2, P3. 

Uwaga: Aby zmodyfikować wstępnie ustawione 

programy P1, P2 lub P3, zobacz Programowanie 3.5. 

 

3.1 ZAAWANSOWANE FUNKCJE 
Blokada klawiatury 

Możliwe jest zablokowanie urządzenia w 

dowolnym trybie pracy, aby uniknąć 

niewłaściwego lub mimowolnego użytkowania, 

takiego jak ochrona dzieci lub w przestrzeni 

publicznej. 

Aby włączyć / wyłączyć klawiaturę, naciśnij [mode] 

przez 5 sekund. Zostanie wyświetlona ikona kłódki 

klawiatury. 

 

TIMER 2H 
 

  1.Tryb "Timer 2h" może być użyty do szybkiego 

ogrzania pomieszczenia lub przyspieszenia. 

  2. Naciśnij [Mode], aż na wyświetlaczu pojawi się 

ikona "2h". 

  Urządzenie jest aktywowane przy maksymalnej mocy 

dla 

  2 godziny, do maksymalnej temperatury grzejnika. 

Tryb "Timer-2h" jest automatycznie dezaktywowany 

po okresie 2   godzin powrotu do trybu programu. 

Użytkownik może w każdej chwili przełączyć się na 

inny tryb operacyjny, naciskając [Mode]. 

 

 

ADAPTACYJNA KONTROLA STARTU 

Ta funkcja, jeśli zostanie włączona, włączy 

grzejnik przed zaprogramowanym (maksymalnie 2 

godziny), aby upewnić się, że pomieszczenie 

osiągnęło pożądany czas. 

Uwaga: Funkcja zajmuje co najmniej kilka dni, 

aby osiągnąć maksymalną wydajność. 

 

WYKRYWANIE OTWARTEGO OKNA 
Funkcja "Open Window Detection" umożliwia 

wykrycie otwartego okna poprzez wykrycie nagłego 

spadku temperatury w pomieszczeniu. W takim 

przypadku urządzenie dezaktywuje element grzejny 

na maksymalnie 30 minut, aż w którym to momencie 

grzejnik wznowi pracę w stanie wcześniej 

ustawionym. 

 

Gdy ta funkcja jest włączona, na wyświetlaczu 

wyświetlana jest ikona "Otwórz okno". Gdy urządzenie 

wykryje, że okno jest potencjalnie otwarte, ikona 

"Otwórz okno" zacznie migać. Gdy funkcja jest 

wyłączona, ikona "Otwórz okno" nie jest wyświetlana na 

wyświetlaczu. 
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3.2 PROGRAMOWANIE 

Ustawienie dnia I godziny 

1. Aktywuj tryb "Stand-by" i naciskaj [zegar] przez 

ponad 5 sekund, aby wejść do menu 

konfiguracji. 

2. Za pomocą [+] i [-] przewiń menu do funkcji 

Czas, naciśnij [tryb], aby potwierdzić. 

3. Dzień: Słowo "dzień" przez 2 sekundy, a [+] i [-] 

wybierają Dzień i potwierdzają za pomocą 

[mode]. 

4. Godzina: Użyj [+] i [-], aby wybrać czas i 

potwierdzić za pomocą [mode]. 

5. Minuty: Użyj [+] i [-], aby wybrać minuty i potwierdzić za 

pomocą [mode]. Po zakończeniu, 

urządzenie wyjdzie z menu programowania. 

Ustawienie programu 

Wstępnie ustawione programowanie P1, P2 i P3 

używane w trybie programowym może być 

modyfikowane przez użytkownika. 

1. Aktywuj tryb "Program" za pomocą [mode]. 

Naciśnij [Zegar], aby wybrać programy P1, 

P2, P3 do ustawienia. 

2. Przytrzymaj [Zegar], aby ustawić sekwencję czasową. 

3. Teraz można ustawić sekwencję czasową dla 

każdego dnia tygodnia. Zaczyna się od dnia 1, 

wyświetlana jest strefa czasowa, żądana 

sekwencja jest wybierana za pomocą [+] i [-]. 

Dla każdej godziny temperaturę "Komfortu" (2 

wyświetlane paski) można ustawić, naciskając 

[+], a "Temperaturę nocy (1 wyświetlany 

pasek) można ustawić, naciskając [-]. 

4. Naciśnij [Tryb], aby potwierdzić 

ustawienie pierwszego dnia i wprowadzić 

programowanie następnego dnia. 

5. Powtórz tę samą procedurę przez pozostałe 6 

dni tygodnia. 

 

Aktywacja funkcji zaawansowanych: Wykrywanie 

otwartego okna i adaptacyjna kontrola uruchamiania 

 

Użytkownik może aktywować lub dezaktywować te funkcje 

w następujący sposób: 

1. Aktywuj stan gotowości i naciskaj [zegar] 

przez ponad 5 sekund. 

2. Za pomocą [+] i [-] przewiń menu do funkcji 

"Func" i naciśnij [mode], aby potwierdzić. 

3. Zostanie wyświetlona ikona Otwórz 

wykrywanie okna. Naciśnij [+] lub [-], aby 

aktywować lub dezaktywować funkcję 

wykrywania otwartego okna. Naciśnij 

[Mode], aby potwierdzić. 

4. Zostanie wyświetlona ikona Adaptacyjna 

kontrola uruchamiania. Naciśnij [+] lub [-], 

aby aktywować lub dezaktywować funkcję 

adaptacyjnej kontroli startu. Naciśnij [Mode], 

aby potwierdzić i zakończyć programowanie. 
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RBC13 RBC11 RBC9 Models 

4. CZYSZCZENIE 

I KONSERWACJA 

 
Grzejniki nie wymagają specjalnej konserwacji.  

Wyczyść kurz suchą, miękką szmatką tylko wtedy,  

gdy urządzenie jest odłączone i zimne. 

 

Nie używaj rozpuszczalników ani produktów ściernych do czyszczenia. 

Ten grzejnik termiczny został wyprodukowany w ramach systemu  

gwarantowanej jakości przy użyciu procesów przyjaznych dla środowiska.  

Proszę zabrać grzejniki do czystego punktu po  

zakończeniu ich okresu użytkowania, w celu recyklingu 

ich materiały we właściwy sposób. 

 

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

Grzejnik termiczny nie nagrzewa się. Sprawdź, czy nagrzewnica lub wloty powietrza nie są zakryte. 

 
 

The room does not reach the 

required temperature 

 
 

Na wyświetlaczu jest 

wyświetlany komunikat o 

błędzie. 

Sprawdź, czy wybrana temperatura jest 

zgodna z żądaną temperaturą. Może 

pomieszczenie potrzebuje więcej mocy 

grzewczej. 

 
Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej. 

 
 

 
 

6. SPECYFIKACJE 

Elementy 9 11 14 

Szerokość (cm) 10 cm plus 2 cm clearance 

Waga (kg) 15 17 20 

Moc (W) 1000 1250 1500 

The keyboard does not respond If the display shows the key lock icon, the 

keyboard is locked. To unlock it press the [Mode] 

key more than six seconds. 

Voltage 220 – 240 - 

Height (cm) 43 

Length (cm) 79.5 95.5 119.5 
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7. OKABLOWANIE 
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Item Value. All models 

ELNUR, UK 

Unit 1, Brown Street North, Leigh, Lancashire, WN7 1BU 

 
Contact details 

8. KARTA PRODUKTU 

 
MODELE: GABARRON RBC9, RBC11, RBC14 

Erp 
 

 
 

Przedmiot 

 
 

Symbol 

Wart

ość 

 
 

Jedno

stka RBC9 RBC11 RBC14 

 

Moc cieplna  

Nominalna moc cieplna  P nom 1.0 1.25 1.5 kW 

Minimalna moc cieplna  P min N.A. N.A. N.A. kW 

Maksymalna ciągła moc cieplna  P max, c 1.0 1.25 1.5 kW 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby 

własne  

     

Przy nominalnej mocy cieplnej el max 0.000 0.000 0.000 kW 

Przy minimalnej mocy cieplnej el min 0.000 0.000 0.000 kW 

W trybie gotowości el sb <0.0005 <0.0005 <0.0005 kW 

 
 

Rodzaj mocy cieplnej / regulacja temperatury w pomieszczeniu 

 
Inne opcje 

sterowania 

Z opcją kontroli odległości Tak 

 

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Wymogi dotyczące ekoprojektu dla 

elektrycznych akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń. 

With adaptive start control Yes 

Electronic room temperature control plus week timer Yes 



   

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Supplier: 

ELNUR UK Ltd. 

Unit 1, Brown Street North 

Leigh, Lancashire, WN7 1BU. 

+44(0)1942 670119 

info@elnur.co.uk 

 
 

 
Manufactured by: 

ELNUR S.A. 

Travesía de Villa Esther, 11 28110, Algete 

Madrid Telephone: +34 916281440 

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este 

producto no se puede tratar como desperdicios normales del 

hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección 

de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse 

de que este producto se deseche correctamente usted ayudará 

a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente 

y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no 

se manipula de forma adecuada. Para obtener información 

más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en 

contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de 

desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto. 

Estas disposiciones solamente son válidas en los países 

miembros de la UE. 

 
Symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że produkt ten nie może być 
traktowany jako odpad z gospodarstw domowych. Zamiast tego przekazuje się je do 

odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Zapewniając ten produkt 

jest prawidłowo utylizowany, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym 
konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie 
mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, 
skontaktuj się z lokalnym biurem rady, usługą usuwania odpadów z gospodarstw 

domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt. Instrukcje te obowiązują tylko 
w państwach członkowskich UE. 
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