
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI  

 

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY ELEKTRYCZNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.WARUNKI OGÓLNE 

1.1 Grzejniki elektryczne są przeznaczone do suszenia ręczników i innych wyrobów 

tekstylnych w instalacjach domowych, mieszkalnych oraz pomieszczeniach gospodarczych z 

napięciem zasilania 230 V,  50 Hz ( plus 30V, minus 22 V ). 

1.2 Dopuszczalne odchylenie od wartości nominalnej zużycia energii nie powinno 

przekraczać 10%. 

1.3 Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i postępować 

zgodnie z jej wskazaniami. 

1.4 Przy zakupie grzejnika elektrycznego należy wymagać od sprzedawcy sprawdzenia 

kompletności i działania produktu. Należy upewnić  się, że jest wpisana data sprzedaży, 

pieczątka sprzedawcy i jego podpis w karcie gwarancyjnej produktu. 

1.5 Ze względu na konstrukcję grzejnika elektrycznego, dopuszczalnym jest pojawienie się 

„martwych stref” w miejscach połączenia przewodu zasilającego i elektroniki regulującej  

(dół kolektora - do 8 cm.)  

1.6  Ze względu na konstrukcję elementu grzejnego, na ustawionych pionowo profilach 

grzejnika elektrycznego dopuszcza się obniżenie temperatury roboczej w stosunku do 

temperatury nominalnej.  

 
 

2. DANE TECHNICZNE 

2.1 Napięcie znamionowe:    230 V 
 

2.2 Maksymalna temperatura na 

powierzchni obudowy: 

55 °C ± 5 (przy temperaturze pokojowej    

20 °C i o napięciu zasilania 230 V) * 

2.3 Rodzaj prądu: zmienny  AC 

2.4 Stopień ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznym:            

I 

2.5 Stopień ochrony: IP44 

2.6 Tryb eksploatacji: długoletni 

2.7 Materiał wykonania:       Stal nierdzewna AISI 201 (12H18N9) 

2.8 Dodatkowe dane techniczne podano w tabeli 1. 

* Temperatura powierzchni grzejnika elektrycznego zależy od temperatury otoczenia i 

napięcia w sieci elektrycznej. W przypadku zmiany napięcia i / lub temperatury otoczenia, 

temperatura na powierzchni obudowy będzie się zmieniać 

 

Tabela 1. Dane techniczne 

 
 

 

Nr Model 

grzejnika 

Rozmiar,    

[mm] 

Temperatura powierzchni 

grzejnika nie wyższa, niż 

K(C°) 

Wydajność 

cieplna,         

[W] 

Masa, 

[kg] 

1 TVX VE 60 600x445/55  

 

 

 

333(60) 

35 2,8 

2 TVX VE 100 1000x445/55 75 5,0 

3 TVX LA 51 515x485/55 40 3,5 

4 TVX LA 55 550x520/120 50 4,0 

5 TVX LI 60 600x500/130 80 4,0 

6 TVX TR 60 600x445/55 60 3,0 

7 TVX TR 100 1000x445/55 85 5,5 

8 TVX CL 65 650x430/75 60 4.0 

9 TVX CL 80 800x530/75 85 5.0 



 

3. KOMPLETNOŚĆ 

  W skład kompletu wchodzą: 

grzejnik elektryczny 1szt 

instrukcja obsługi:    1szt 

opakowanie z 5-ciu warstwowego kartonu 1szt 

zestaw konsoli mocujących 2-6szt (w zależności od modelu grzejnika)  

gwarancja 1szt 

 

 

 

4. WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA 

4.1 Grzejnik elektryczny  musi być połączony z gniazdkiem, które ma uziemienie 

elektryczne.  

4.2 Przed włączeniem grzejnika elektrycznego do sieci należy sprawdzić przewód, wtyczkę i 

gniazdko, czy nie są uszkodzone 

4.3 UWAGA !!! 

* Nie należy suszyć tkanin nie wypłukanych w wodzie ! 

* Aby zmniejszyć ryzyko dla bardzo małych dzieci, grzejnik powinien być zainstalowany w 

taki sposób, żeby najniższy element znajdował  się na wysokości nie mniejszej niż 600 mm 

od poziomu podłogi. 

* Ten produkt może być używany przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o 

ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub zdolności umysłowych albo braku 

doświadczenia i wiedzy, jeśli wcześniej zostały przeszkolone co do bezpiecznego użycia 

produktu i rozumieją ryzyko niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny bawić się 

urządzeniem. Czyszczenie oraz obsługa nie może być wykonywana przez dzieci bez 

opieki osób dorosłych. 

4.4 Zabrania się:  

4.4.1 Instalowania grzejnika elektrycznego w odległości mniejszej niż 0,6 m od wanny, 

baterii, WC, bidetu, prysznica, umywalki, itp.  

4.4.2 Instalowania grzejnika elektrycznego w chemicznie aktywnym środowisku (w 

pomieszczeniu z obecnością zanieczyszczonej pary wodnej lub osadów, które wpływają 

między innymi na izolację, elementy przewodzące oraz na inne podzespoły).  

4.4.3 Jednocześnie dotykać włącznika grzejnika elektrycznego i wilgotnych tekstyliów, które 

są na nim umieszczone, urządzeń, które mają 

naturalne uziemienie (baterie, grzejniki i stalowe rurki ogrzewania, podgrzewacze wody, 

pralka, itp).  

4.4.4 Demontażu ani jakiejkolwiek innej ingerencji w konstrukcję grzejnika elektrycznego.  

4.4.5 Eksploatacji grzejnika elektrycznego z uszkodzonym przewodem zasilającym lub 

uszkodzonym korpusem grzejnika.  

4.4.6 Kierowania strumienia wody na urządzenie lub omywania grzejnika elektrycznego za 

pomocą prysznica.  

4.4.8   Samodzielnych napraw grzejnika elektrycznego. 

4.4.9 Przechowywania włączonego grzejnika w pobliżu substancji łatwopalnych.  

4.4.10 Dostępu do grzejnika elektrycznego dzieciom, by uniknąć długotrwałego kontaktu ze 

skórą oraz możliwości poparzenia.  

4.4.11 Czyszczenia grzejnika  materiałami ściernymi i środkami chemicznymi, które nie są 

przeznaczone do pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej.  

4.4.12 Stosowania siły wystarczającej do uszkodzenia lub deformacji konstrukcji grzejnika 



elektrycznego. 

4.4.13 Wykorzystywania grzejnika elektrycznego do celów innych, niż suszenie mokrych 

ręczników, tkanin oraz lokalnego ogrzewania pomieszczenia. 

UWAGA !!! W przypadku produktów z elementami ruchomymi: 

* Zabrania się obracać element obrotowy o więcej niż 180 °. Może to doprowadzić do 

uszkodzenia elementu grzejnego. 
 

 

 

5. BUDOWA GRZEJNIKA 

5.1  Grzejnik elektryczny składa się ze spawanej konstrukcji (kolektorów pionowych i rurek 

poprzecznych), w których znajduje się kabel grzewczy  i  regulator mocy. 

Występują modele grzejników elektrycznych składające się z elementów stałych i  

ruchomych. Wewnątrz elementów znajduje się element grzejny. Na wtyczce jest 

umieszczony wyłącznik ON/OFF 

Uwaga: W związku z ciągłym dążeniem do poprawy jakości naszych produktów, które z 

roku na rok zwiększają swoją niezawodność i wydajność,  w konstrukcji mogą być  zmiany, 

które nie zawszę są zawarte w instrukcji obsługi. 

5.2 Zalety korzystania z grzejnika elektrycznego ze zintegrowanym regulatorem mocy:  

- Regulator pozwala ustawić komfortową temperaturę powierzchni grzejnika elektrycznego. 

- Regulator oszczędza energię, a dzięki płynnej  instalacji korzystamy z komfortowego 

poziomu wykorzystania mocy. 

- Regulator podnosi ekonomikę działania grzejnika elektrycznego i przedłuża jego 

żywotność. 

 

6.  PIERWSZE URUCHOMIENIE I MECHANIZM DZIALANIA GRZEJNIKA 

ELEKTRYCZNEGO 

6.1 Należy wyjąć produkt z opakowania i zdjąć folię zabezpieczającą. 

UWAGA!  

Dotyczy grzejników elektrycznych z elementami obracającymi się: 

Elementy obrotowe należy ułożyć w pozycji rozłożonej o 180 ° wokół własnej osi. Elementy 

obracające powinni być równolegle do płaszczyzny obrotowej.  

6.2 Produkt jest instalowany do ściany w pozycji pionowej, a miejsce podłączenia przewodu 

zasilającego  powinno być skierowane w dół. Żeby zaznaczyć położenie mocujących 

otworów trzeba  przyłożyć grzejnik do ściany  

6.3 Należy wykonać  otwory w ścianie w zaznaczonych punktach;   średnica 8 mm (dla 

produktów Premium – średnica 10 mm) pod zestaw konsoli mocujących.  

6.4 Zamontować kołki rozporowe.  

6.5 Należy zabezpieczyć grzejnik za pomocą śrub, które są w zestawie montażowym. Przy 

prawidłowym oznakowaniu otwory montażowe grzejnika muszą być dopasowane do 

elementów mocujących.  

6.6 Przed pierwszym uruchomieniem grzejnika elektrycznego, należy go wytrzeć suchą 

szmatką i  pozostawić  w temperaturze pokojowej przez co najmniej 6 godzin.  

6.7 Przed podłączeniem grzejnika do prądu należy upewnić się, że  przewód zasilający, 

wtyczka i gniazdko elektryczne nie są uszkodzone. Prace serwisowe, związane z naprawą 

lub wymianą elementów uszkodzonych lub zniszczonych powinny być wykonywane przez 

wykwalifikowanych instalatorów.  

6.8 W przypadku produktów ze  zintegrowanym regulatorem mocy! 

Należy podłączyć przewód zasilający do gniazda elektrycznego, a następnie należy 

delikatnie obrócić pokrętło w prawą stronę do oporu, aż do momentu „kliknięcia” (dioda 



świeci się na pomarańczowo).  

Nagrzewanie produktu następuje od momentu włączenia diody, a po około 30-40 min. 

grzejnik nagrzewa się do maksymalnej mocy.  

6.9 Do płynnej regulacji temperatury suszenia służy pokrętło. Zakres regulacji temperatury 

wynosi 20-55 °C. Jeśli koniecznym jest obniżenie temperatury, to należy obrócić pokrętło 

regulatora w lewą stronę. Aby zwiększyć temperaturę powierzchni grzejnika, należy obrócić 

pokrętło regulatora w prawą stronę.  

Temperatura w tym przypadku nie zmienia się natychmiastowo, lecz płynnie i ta zmiana 

będzie odczuwalna po około 5-10 minutach. 

6.10 Aby odłączyć grzejnik od sieci należy obrócić pokrętło w skrajne lewe położenie (dioda 

temperatury nie świeci) i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.  

6.11 W przypadku produktów bez regulatora mocy: 

Należy nacisnąć włącznik  urządzenia do pozycji wyłączonej (czerwony przycisk nie świeci) 

i włożyć wtyczkę do gniazdka. Następnie włączyć przełącznik. 

6.12 W przypadku produktów  z regulatorem mocy na wtyczce!  

Należy podłączyć kabel zasilający do gniazdka elektrycznego, a następnie delikatnie obrócić 

pokrętło w prawą stronę do oporu, aż do momentu „kliknięcia” (dioda świeci się na 

czerwono).  

Nagrzewanie produktu następuje od momentu włączenia diody, a po około 30-40 min. 

grzejnik nagrzewa się do maksymalnej mocy.  

6.13 Aby odłączyć grzejnik od sieci, należy obrócić pokrętło w lewo (dioda temperatury nie 

świeci) i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.  

6.14 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony to prace, związane z jego naprawą lub 

wymianą powinny być wykonywane przez serwis lub przez wykwalifikowanych 

instalatorów.  

 

 

                                           7. OBSŁUGA TECHNICZNA 

7.1 Grzejnik elektryczny jest prostym, niezawodnym i trwałym urządzeniem grzewczym,  

które nie wymaga skomplikowanej konserwacji.  

7.2 Konserwacja urządzenia jest bardzo łatwa, wystarczy stosować środki do pielęgnacji 

powierzchni ze stali nierdzewnej.  

Najlepiej przecierać powierzchnię grzejnika  bawełnianą ściereczką.  

7.3 Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy odłączyć grzejnik od sieci 

elektrycznej. 

 
  

                                     8. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE  
8.1 Grzejnik jest przewożony zgodnie z przepisami przewozu towaru w opakowaniu 

producenta, odpowiadającym dla każdego rodzaju transportu oraz zabezpieczony przed 

wpływem warunków klimatycznych. 

8.2 Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe po 

sprzedaży grzejników Klientowi.  

8.3 Grzejnik elektryczny musi być przechowywany w suchym, ogrzewanym i 

wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze od + 1°C do + 40°C, przy wilgotności 

powietrza nie większej niż 80% oraz przy nieobecności w powietrzu kwasu ani innych 

oparów, mogących niekorzystnie wpływać na materiały, z jakich wykonany jest produkt. 
 

 

 



 

9. LISTA PROBLEMÓW I  SPOSOBY  ICH LIKWIDACJI 

9.1 Najprawdopodobniejszą przyczyną wadliwości produktu może być przepalenie się 

elementu grzejnego.  Należy niezwłocznie zwrócić się do punktu obsługi klienta w miejscu 

zakupu urządzenia lub skontaktować się z działem serwisu Producenta. 

9.2 Informacje o reklamacji lub awarii produktu są zamieszczane  przez konsumenta na 

tylnej stronie "Instrukcji Obsługi" z opisem terminu zaistniałego problemu oraz  wpisanym 

dniem awarii. Niezbędne jest nazwisko i podpis Klienta. 

9.3 Informacje dotyczące zgłoszeń  reklamacyjnych oraz napraw muszą być rejestrowane na 

karcie gwarancyjnej.  

                                                   

                                                    10. GWARANCJA  
10.1 Producent gwarantuje zgodność  towaru z  wymaganiami obowiązujących norm przy 

zachowaniu warunków użytkowania, transportu oraz magazynowania przez Klienta czy 

partnera handlowego. 

10.2 Okres gwarancji magazynowania grzejnika elektrycznego wynosi 4 (cztery) lata, okres 

gwarancji podczas użytkowania 3 (trzy) lata od terminu sprzedaży.  

10.3 Producent gwarantuje bezpiecznie funkcjonowanie grzejnika elektrycznego w czasie 

przeciętnego okresu użytkowania, który wynosi co najmniej 15 lat, pod warunkiem, że będą 

dotrzymane wszystkie zalecenia podane w instrukcji obsługi.  

10.4 Gwarancja i obsługa serwisowa jest wykonywana wyłącznie pod warunkiem okazania 

prawidłowo wypełnionej instrukcji obsługi i karty gwarancyjnej, podstemplowanej i 

podpisanej przez firmę handlową, która sprzedała produkt, ze wskazaniem numeru 

identyfikacyjnego grzejnika oraz daty sprzedaży towaru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŚWIADECTWO PRZYJĘCIA I SPRZEDAŻY 

 

Grzejnik elektryczny  Dane techniczne   
Nazwa produktu  Oznaczenie  Nr. seryjny 

 

 

Produkt wyprodukowany zgodnie z normami:  
EN 60335-1:2012+A11:2014 (PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10), EN 60335-2-30:2009+A11:2012 (PN-EN 

60335-2-30:2010+A11:2012), EN 60335-2-43:2003+A1:2006+A2:2008 (PN-EN 60335-2-

43:2005+A1:2006+A2:2009), EN 62233:2008 (PN-EN 62233:2008) EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 (PN-
EN 55014-1:2012), EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008  (PN-EN 55014-2:1999+A1:2004+A2:2009), EN 

61000-3-2:2014 (PN-EN 61000-3-2:2014-10), EN 61000-3-3:2013 (PN-EN 61000-3-3:2013-10), EN 50581:2012 

(PN-EN 50581:2013) i uznany za gotowy do eksploatacji. 

 

Kierownik Działu jakości 

    

М П podpis  Dane personalne 

    

 data   

 

 

СERTYFIKAT SPRZEDAŻY 

 

Sprzedający:  

  Nazwa przedsiębiorstwa, organizacji, adres siedziby 

 

Data sprzedaży 

   

Cena 

 

 data   PLN 

 

 

  

Dane osobowe sprzedającego  podpis 

 

 

 

 

 

      Producent 

THERMOVAL POLSKA 

ul. Bokserska 25 

02-690 Warszawa 

 

Тel: +48 22 853 27 27  
E-mail: handlowy@thermoval.pl 
www.thermoval.pl 

 

 

          Manufacturer 

THERMOVAL POLSKA 

ul. Bokserska 25 

02-690 Warszawa  

 

Тel: +48 22 853 27 27  
E-mail:  handlowy@thermoval.pl 

www.thermoval.pl 

 

PL 

EN 


