
 
 

 
 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO 

INSTALLATION INSTRUCTIONS AND USER GUIDE 

 

 

TOALLEROS ELÉCTRICOS 

ELECTRIC TOWEL RAILS 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODELOS / MODELS 

TBB-8K 
TBB-12K 
TBC-8K 
TBC-12K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor, lea estas instrucciones atentamente antes de instalar o utilizar el aparato por primera vez. 

Please read these instructions carefully before installing or using this appliance for the first time. 
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1.- OSTRZEŻENIE Przeczytaj te instrukcje przed zainstalowaniem lub użyciem tego urządzenia po raz 

pierwszy. 

• Gwarancja na wieszak na ręczniki nie obejmuje żadnych uszkodzeń spowodowanych 

nieprzestrzeganiem którejkolwiek z tych instrukcji. Przeczytaj te instrukcje przed zainstalowaniem 

lub użyciem tego urządzenia po raz pierwszy. Ten przewodnik musi być przechowywany i 

przekazywany każdemu nowemu użytkownikowi. 

• 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 bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją 

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. 

• Powierzchnie wieszaka na ręczniki mogą być gorące i zaleca się ostrożność, gdy małe dzieci 

znajdują się w pobliżu urządzenia. OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć zagrożenia dla bardzo małych dzieci, 

urządzenie to powinno być zainstalowane tak, aby najniższa podgrzewana szyna znajdowała się co 

najmniej 600 mm nad podłożem. 

• Przed wykonaniem jakichkolwiek prac wewnątrz urządzenia wieszak na ręczniki musi być 

odłączony od zasilania elektrycznego.. 

• Używanie elektrycznych wieszaków na ręczniki jest zabronione w każdym miejscu, w którym 

występują gazy, materiały wybuchowe lub łatwopalne przedmioty. 

• Wieszak na ręczniki nie powinien być instalowany dokładnie pod gniazdkiem elektrycznym. 

• Urządzenie musi być zainstalowane w taki sposób, aby nikt korzystający z wanny lub prysznica nie 

mógł dotknąć elementów sterujących. 

• Wieszak na ręczniki jest wyposażony 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 do wieszaka na ręczniki musi zawierać dwubiegunowy wyłącznik izolacyjny o 
separacji styków wynoszącej co najmniej 3 mm. 

• Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami elektrycznymi. W 
przypadku przesunięcia i ponownego zainstalowania wieszaka na ręczniki ważne jest, aby praca 
była wykonywana przez w pełni wykwalifikowanego technika.. 

• Przewód zasilający nie może stykać się z powierzchnią wieszaka na ręczniki. 

• Jeśli przewód zasilający wieszaka na ręczniki jest uszkodzony, należy go wymienić na 

personel serwisowy upoważniony przez producenta, ponieważ potrzebne są specjalne 

narzędzia. 

• Ten wieszak na ręczniki jest wypełniony dokładną ilością płynu termicznego. Naprawy wymagające 
otwarcia zbiornika płynu są wykonywane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela 
serwisowego, z którym należy się skontaktować w przypadku wycieku płynu.. 

• Należy przestrzegać przepisów dotyczących usuwania płynu podczas złomowania urządzenia. 

• Obecność cząstek dymu, kurzu i innych zanieczyszczeń w powietrzu może z czasem odbarwić ściany 
i powierzchnie wokół wieszaka na ręczniki. 

• Wszystkie modele są wyposażone w urządzenie zabezpieczające. Spowoduje to odłączenie 
wieszaka na ręczniki, jeśli z jakiegoś powodu zawiedzie. Jeśli urządzenie zabezpieczające 
aktywuje wieszak na ręczniki, będzie musiał zostać naprawiony przez personel serwisowy 
upoważniony przez producenta. 
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2.- INSTRUKCJA INSTALACJI 

Wieszak na ręczniki jest przeznaczony do pracy tylko 

w pozycji pionowej i przymocowany do ściany, nigdy 

do sufitu. 

 
Mocowanie do ściany odbywa się za pomocą podpór 

podanych z urządzeniem, zgodnie z poniższym 

zarysem. 

 
Wokół wieszaka na ręczniki należy zachować wyraźną 

odległość 5 cm.. 

 
Wyjście kablowe zawsze w prawym dolnym rogu. 

Podłącz przewody do gniazdka ściennego lub do 

odpowiedniej wtyczki BEZ UZIEMIENIA. 

    Wsporniki wieszaka na ręczniki należy umieścić w kolejności, jak wskazano poniżej: 
 

3.- ZASTOSOWANIE 
 

 
IR Odbiornik: Umożliwia pełne zdalne sterowanie urządzeniem za 

pomocą dedykowanego pilota. 

 
 
 

Guzik [+] 
 

 
Guzik [Prog] 

 
 
 
 

Guzik [On / Off] 
 
 
 

Guzik [-] 
 
 
 

Podświetlany wyświetlacz: 

Wyświetla wszystkie informacje 

związane z urządzeniem. 
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Wskaźnik 

aktywnego 

elementu 

grzejnego 

 
Comfort / Eco bar (tryb 

Chrono) 

 
 

Ikony trybu pracy 

 
 

 
Skonfigurowana 
temperatura 

 
 

Wskaźnik 24h 
 
 

Wskaźnik odbiornika 
podczerwieni 

 

 

 
Wykrywanie otwartego 
okna 

 
 

 
Dzień tygodnia 

 

 
Ikona kłódki 

Zegar 

 

Nota 1: Gdy symbol jest włączony, element grzejny jest aktywny. 

Nota 2: Ta ikona wskazuje, że odbierany sygnał z pilota zdalnego sterowania. (opcjonalnie). 

 
WŁĄCZANIE / CZUWANIE 
Naciśnij [On/Stand-by], aby włączyć urządzenie lub przejść do trybu "Stand-by". 

Po aktywacji dolna część wyświetlacza pokazuje aktualny czas, podczas gdy skonfigurowany tryb operacyjny i 

temperatura są wyświetlane w górnej części, gdy w trybie "Stand-by" wyświetlana jest aktualna godzina, dzień 

tygodnia i komunikat "Stb". 

Uwaga: Gdy urządzenie przechodzi w tryb "Stand-by", emituje sygnał dźwiękowy dwa razy przez 0,5 s. Gdy 

urządzenie jest aktywowane, emituje sygnał dźwiękowy raz na 1s. 

 

KOMFORT I EKOLOGICZNE TEMPERATURY 

Można ustawić dwa różne poziomy temperatury: 

- Komfort: Poziom temperatury używany w trybach Chrono, Pilot Wire i Comfort. Jest zalecany na 

okresy, gdy użytkownik jest w domu i wymagany jest maksymalny komfort. 

- Eco: Poziom temperatury używany w trybach Chrono i Eco. Polecany jest na noce i niewielkie okresy 

poza domem. 

 

Ustaw tryb modyfikacji poziomu temperatury (Comfort lub Eco) za pomocą przycisku [Prog] i zmodyfikuj jego 

wartość dla każdego poziomu. Żądaną temperaturę można ustawić naciskając przyciski [+] i [-] . (Od 7ºC do 32ºC). 

 

Nota: Temperatura trybu "Eco" musi być niższa od temperatury trybu "Comfort". Z tego powodu temperaturę trybu 

"Eco" można ustawić na wartość z zakresu od 7 ° C do skonfigurowanej temperatury trybu "Comfort", a temperaturę 

trybu "Comfort" można ustawić na wartość między skonfigurowaną temperaturą trybu "Eco" a temperaturą 32ºC. 

 

TRYBY PRACY 

Naciśnij przycisk [Prog], aby wybrać żądany tryb operacyjny. Ikona na wyświetlaczu wskazuje wybrany tryb pracy, 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 
  

 
Przewód 
pilotowy 

Komfort Eko Frost Prot. Godziny-2h 
 

Chrono 
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Tryb komfortowy 

Tryb "Comfort" utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu do wybranej wartości. Aby ustawić ten tryb operacyjny: 

- Naciskaj przycisk [Prog], aż na wyświetlaczu pojawi się ikona "Comfort". 

- Ustaw żądaną temperaturę przez przyciski [+] i [-] i poczekaj, aż wyświetlana temperatura 

przestanie migać. 

Tryb Eco 

Tryb "Eco" ustawia wartość temperatury poniżej wartości temperatury "Comfort". Sugeruje się ustawienie 

tego trybu pracy w nocy lub gdy pomieszczenie nie jest zajęte przez 2 lub więcej godzin. 

- Naciskaj przycisk [Prog], aż na wyświetlaczu pojawi się ikona "Eco". 

- Ustaw żądaną temperaturę przez przyciski [+] i [-] i poczekaj, aż wyświetlana temperatura 

przestanie migać. 

Tryb ochrony przed mrozem 

W trybie "Frost Protection" temperatura jest ustalona na 7°C.  Urządzenie aktywuje element grzejny, gdy 

temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 7°C.  Sugeruje się ustawienie tego trybu pracy, gdy 

pomieszczenie nie jest zajęte przez kilka dni. 

- Naciskaj przycisk [Prog], aż na wyświetlaczu pojawi się ikona "Frost Protection". 

Tryb 2h-Timer 

Tryb "Timer 2h" może być użyty do szybkiego ogrzania pomieszczenia lub przyspieszenia suszenia ręczników. 

- Naciskaj przycisk [Prog], aż na wyświetlaczu pojawi się ikona "2h-Timer". 

Urządzenie jest aktywowane przy maksymalnej mocy przez 2 godziny, do maksymalnej temperatury pokojowej 

32°C.  Tryb "Timer-2h" jest automatycznie dezaktywowany po upływie 2 godzin, a urządzenie powraca do 

wcześniej ustawionego trybu operacyjnego. Użytkownik może w każdej chwili przełączyć się na inny tryb 

operacyjny, naciskając przycisk [PROG]. 

 

Tryb Pilot Wire (tylko dla wersji produktu wyposażonych w "Pilot Wire") 

W trybie "Pilot Wire" urządzenie jest zarządzane przez centralny system sterowania, który ustawia tryb pracy 

dla wszystkich podłączonych urządzeń. Urządzenie współpracuje z najbardziej zaawansowanym systemem 

"Pilot Wire" z sześcioma poleceniami, co pozwala na następujące funkcje: 

1- Tryb gotowości: Wyłącz element grzejny, urządzenie pozostanie 

aktywne. 

 2- Komfort: Utrzymuje temperaturę "Komfortu" ustawioną przez 

użytkownika. 

3- Eco: Utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu 3,5°C poniżej temperatury 

"Komfortu".  

4- Ochrona przed zamarzaniem: Utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu na 

poziomie 7 °C. 

5- Eco-1: Utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu o 1°C poniżej temperatury 

"komfortu".  

6- Eco-2: Utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu 2 ° C poniżej temperatury 

"komfortu". 

Użytkownik może ustawić żądaną temperaturę na urządzeniu. 

- Naciskaj przycisk [Prog], aż na wyświetlaczu pojawi się ikona "Pilot Wire". 

- Ustaw żądaną temperaturę przez przyciski [+] i [-] i poczekaj, aż wyświetlana temperatura 

przestanie migać. 

 

Tryb Chrono 

Ten tryb pracy pozwala użytkownikowi skonfigurować różne wartości temperatury dla każdej godziny każdego dnia 

tygodnia. W ten sposób można zaprogramować temperatury "Comfort" / "Eco" i związane z nimi przedziały czasowe. 

Aby włączyć tę funkcję: 

- Naciskaj przycisk [Prog], aż na wyświetlaczu pojawi się ikona "Chrono". 
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Programowanie trybu "Chrono" 

a) Ustawianie dnia tygodnia i godziny. 

- Wejdź w tryb "Stand-by" i naciśnij przycisk [-] co najmniej 3 sekundy. 

- W górnej części wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat "Ustaw". 

- Aby ustawić dzień i godzinę, naciskaj przycisk [+], aż w dolnej 

części wyświetlacza pojawi się komunikat "Ted". 

- Naciśnij przycisk [Prog], aby przejść do trybu edycji. 

- strzałka wskazuje aktualnie wybrany dzień, naciskając przyciski 

[+] / [-] żądany dzień można następnie ustawić. Naciśnij 

ponownie przycisk [Prog] potwierdź wybrany dzień. 

- Rozpoczyna się procedura wprowadzania czasu, a na wyświetlaczu wyświetlana jest aktualnie 

wybrana godzina. - Godziny: Użyj przycisków [+] i [-], aby ustawić prawidłową godzinę i 

potwierdź wybraną wartość, naciskając przycisk [Prog]. 

Minuty: Ta sama procedura, co w przypadku godzin. Potwierdź wybraną wartość, naciskając 

przycisk [Prog]. 

- Po zakończeniu procedury termostat powraca do trybu "Stand-by". 

b) Ustawianie programu dla trybu "Chrono". 

- Wejdź w tryb "Stand-by" i naciśnij przycisk [-] co najmniej 3 sekundy. 

- W górnej części wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat "Ustaw". 

-  Aby ustawić dzień i godzinę, naciskaj przycisk [+] do dolnej części  

Przycisku wyświetl komunikat "Prog" jest wyświetlany. 

- Naciśnij przycisk [Prog], aby przejść do trybu edycji. 

- Procedura rozpoczyna się od dnia 1, a żądaną sekwencję 

można skonfigurować za pomocą przycisków [+] i [-]. Dla 

każdej godziny dnia możliwe jest przypisanie temperatury 

"Comfort" lub "Eco". 

o Naciśnij przycisk [+], aby ustawić 

poziom temperatury "Comfort" na 

bieżącą godzinę. (wyświetlane pełne 

wskazanie paska). 

o Naciśnij przycisk [-], aby ustawić 

poziom temperatury "Eco" na 

bieżącą godzinę. (wyświetlany 

wskaźnik pustego paska). 

- Naciśnij [Prog], aby potwierdzić wprowadzoną 

konfigurację dla dnia 1, i powtórz tę samą 

procedurę przez pozostałe 6 dni tygodnia. 

- Naciśnij ponownie przycisk [Prog] po 

zakończeniu programu 7 dni. Wyświetlacz 

powraca do trybu "Stand-by". 

Uwaga: W przypadku utraty zasilania ustawienia 

Tryb "Chrono" pozostaje zapisany w pamięci przez kilka minut. 

KEY LOCK 

Możliwe jest zablokowanie przycisków urządzenia, aby uniknąć 

przypadkowych modyfikacji ustawień. 

Naciśnij przycisk [Prog] przez 3 sekundy, aby zablokować wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisku 

[On/Off]. Ikona kłódki na klucz jest aktywowana na wyświetlaczu. 

Aby odblokować przyciski, naciśnij ponownie przycisk [Prog] 

przez 3 sekundy. Ikona kłódki klucza znika na wyświetlaczu. 

to 
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HEATING ELEMENT WITH BUILT CUT OUT 

ELECTRONIC 

 

CONTROL 

FUNKCJA WYKRYWANIA 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 lub do momentu, gdy wzrost temperatury w pomieszczeniu ujawni, że okno zostało 
zamknięte. 
Aby włączyć tę funkcję: 

- Wejdź w tryb "Stand-by". 

- Naciśnij przycisk [+] przez 3 sekundy. Ikona Wykrywania 

otwartego okna na wyświetlaczu i jej stan. 

- Naciśnij przycisk [+], aby włączyć / wyłączyć funkcję. 
Naciśnij przycisk [Prog], aby zatwierdzić i powrócić do trybu "Stand-by". 

 
Gdy ta funkcja jest włączona, ikona "Otwórz okno" na wyświetlaczu 

świeci się, a gdy urządzenie wykryje, że okno jest otwarte, ikona 

"Otwórz okno" zaczyna migać. 

Gdy funkcja jest wyłączona, ikona "Otwórz okno" nie jest wyświetlana na wyświetlaczu. 

 
Nota: Urządzenie może nie wykryć otwartego okna, np. jeśli termostat znajduje się w odizolowanym 

obszarze pomieszczenia i z dala od prądów powietrza lub jeśli termostat jest umieszczony w pobliżu 

zewnętrznego źródła ogrzewania. 

 

4.- KONSERWACJA 

Wieszak na ręczniki nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji. Wyczyść go szmatką, tylko wtedy, gdy 

urządzenie jest odłączone i zimne. Nie używaj rozpuszczalników ani produktów ściernych podczas 

czyszczenia. 

Wieszak na ręczniki jest wypełniony dokładną ilością specjalnego płynu. Wszelkie naprawy, które mogą 

wymagać otwarcia wieszaka na ręczniki, mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta.. 

Wieszak na ręczniki został wyprodukowany w celu zapewnienia jakości i zgodnie z procesami ochrony 

środowiska. Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia należy zabrać je do czystego punktu, aby 

można było odpowiednio poddać je recyklingowi.. 

 
5.- SCHEMAT ELEKTRYCZNY 

 
 

L N 
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MODEL(S) / MODELO (S): GABARRON TBB-8K, TBB-12K 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Model TBB-8K TBB-12K TBC-8K TBC-12K 

Moc (W) 300 600 300 500 

Napięcie (V) 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 

Długość (cm) 50 50 50 50 

Szerokość (cm) 8 8 8 8 

Wysokość (cm) 87 128 87 128 

Waga (kg) 10 14 10 14 

Izolacja Class II Class II Class II Class II 

Stopień ochrony IP IP44 IP44 IP44 IP44 

Częstotliwość (Hz) 50 50 50 50 

 
KARTA PRODUKTU ERP 

 

Przedmiot Symbol Wartość Jednos

tka TBB-8K TBB-12K TBC-8K TBC-12K 

Moc cieplna 

Nominalna moc cieplna Pnom 0.3 0.6 0.3 0.5 kW 

Minimalna moc cieplna Pmin N.A. N.A. N.A. N.A. kW 

Maksymalna ciągła moc cieplna 
Pmax,c 0.3 0.6 0.3 0.5 kW 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne 

Przy nominalnej mocy cieplnej  elmax 0.000 0.000 0.000 0.000 kW 

Przy minimalnej mocy cieplnej elmin 0.000 0.000 0.000 0.000 kW 

W trybie gotowości elSB <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 kW 

 

Przedmiot 
Wartość.Wszystkie 

modele 

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu 

Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu plus tygodniowy timer Tak 

Inne opcje sterowania 

Regulacja temperatury w pomieszczeniu, z wykrywaniem otwartego okna Tak 

Z opcją kontroli odległości  Nie 

Z adaptacyjną kontrolą startu Nie 

 

Dane kontaktowe 
ELNUR, S.A. 

Travesía de Villa Esther, 11 

28110 – Algete (Madrid), Spain 

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Wymogi dotyczące ekoprojektu dla 
elektrycznego stałego miejscowego ogrzewacza pomieszczeń. 
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Notes / Notas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. Upewniając się, że ten 

produkt jest prawidłowo utylizowany, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym 

konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być 

spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej 

szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem 

miasta, usługą usuwania odpadów z gospodarstw domowych lub sklepem, w którym zakupiono 

produkt. Instrukcje te obowiązują tylko w państwach członkowskich UE. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 

 

ELNUR S.A. 

Travesía de Villa Esther, 11 

28110 Algete - Madrid 

 
Tfno. Atención al Cliente: 

+34 91 628 1440 

 

 
www.elnurgabarron.es 

www.elnurgabarron.com 

www.elnur.co.uk 
 
 

 

 
 
 

 
Como parte de la política de mejora continua, Elnur, s.a. se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso. 

As a part of the policy of continuous product improvement Elnur, s.a. reserves the right to alter specifications without notice. 
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