
NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO

Spoštovani kupec. Prosimo da v izogib neprijetnostim, pred uporabo 
pozorno preberete navodila za uporabo, zaradi lastne varnosti in 
pravilne uporabe naprave.

VARNOSTNA OPOZORILA:

- napravo priklapljajte le v strokovno nameščene vtičnice, ki so 
pravilno ozemljene. V primeru težav s preobremenitvijo varovalk je 
potrebno zagotoviti (C) cilindrične talilne vložke.
- napravo priklapljajte le na izmenično omrežje, kot je navedeno na 
nalepki s tehničnimi karakteristikami (na napravi).
- nikoli se ne dotikajte delov, ki so pod električno napetostjo. 
Življensko nevarno!
- nikoli se ne dotikajte naprave z mokrimi rokami. Življensko nevarno!
- nikoli ne uporabljajte naprave, če je poškodovana ali če ima 
poškodovan napajalni kabel. Nevarnost poškodbe!
- ne hranite in ne uporabljajte gorljivih materialov ali snovi v bližini 
naprave, kadar le ta deluje. Nevarnost požara!
- ne uporabljajte naprave v vnetljivem ozračju (npr. v prisotnosti 
plinov ali samoraspršilnih pločevink). Nevarnost eksplozije in požara.
- Pomembno! Ne vtikajte nobenih predmetov v odprtine naprave. 
Nevarnost poškodbe (elektrošok) in poškodbe naprave!
- Pozor! Ne glejte v izvor svetlobe daljši čas.
- Pozor! Naprava postane zelo vroča med delovanjem. Namestite 
napravo tako, da je ni mogoče dotakniti po naključju. Nevarnost 
opeklin!
- Ne sušite brisač, cunj ali drugih predmetov na napravi. Nevarnost 
pregretja naprave in požara!
- Ne nastavljajte pozicije naprave, ko je ta v uporabi. Nevarnost 
opeklin! Predhodno napravo izklopite, da se ohladi.
- Z napravo naj brez nadzora ne rokujejo otroci in osebe, ki ne morejo 
odgovarjati za svoja dejanja ter jih podučite, da se z napravo ne 
smejo igrati.
- Vtičnica v katero je vklopljena naprava mora biti brezpogojno 
dostopna, da je možno napravo kar se da hitro izklopiti. Strokovno 
usposobljena oseba vam za izklop v sili lahko ponudi tudi drugačno 
rešitev.
- Navodila za uporabo so pomembna za rokovanje z napravo in 
morajo biti varno spravljena. Če naprava zamenja lastnika, poskrbite, 
da bo novi lastnik prejel ta navodila.
- Pred demontažo naprave preverite, če je ohlajena in počakajte, da 
se ohladi v kolikor ni ohlajena.

MESTO NAMESTITVE:

- Grelni element je namenjen za montažo na zid ali strop s stalno 
priključitvijo in mora biti min. 2,1 m od tal.
- Naprava mora biti na zidu nameščena horizontalno. Le v primeru 
vertikalne izvedbe naprave jo namestimo vertikalno.
- Pozor! Min. 1,5 m pred napravo se ne smejo nahajati vnetljivi 
predmeti. Nevarnost požara!
- Napravo ne smete namestiti direktno na gorljive materiale (npr. les, 
plastika, ipd.).
- Naprave ne smete namestiti direktno pod stensko vtičnico.
- Ker naprava deluje na principu sevanja toplote, poskrbite da se med 
ogrevano osebo in napravo ne nahajajo predmeti.

NAPAJALNI KABEL:

- Napajalni kabel ne sme priti v stik z vročimi deli naprave.
- Nikoli ne vlecite za kabel, kadar želite vtič potegniti iz vtičnice. Nikoli 
ne premikajte naprave tako, da jo vlečete za kabel ali da kabel upora-
bljate za prenašanje naprave.
- Ne navijajte kabla okrog naprave. Ne uporabljajte naprave z navitim 
kablom okrog nje.
- Ne vlečite kabla okrog ostrih robov, ne postavljajte ga na vroče 
površine in ne izpostavljajte ga odprtemu ognju.

NAMESTITEV:

- Napravo naj priklopi za to usposobljena oseba (električar).
- Pred začetkom elektroinštalaterskih del, izključite električno 
napetost in se prepričajte, da so vse žice izklopljene iz električnega 
omrežja. Napravo priključite šele takrat, ko so elektroinštalaterska 
dela končana.

PRED PRVIM PRIKLOPOM:

- Ko boste napravo prvič priključili ali po dolgem času neuporabe
lahko pride do zaznave določenega vonja.

ČIŠČENJE:

- Najprej izključite napravo iz električnega omrežja.
- Ko je naprava ohlajena, očistite ohišje s suho krpo.
- Ne dotikajte se žarnice s prsti, ker se sledi vžrejo vanjo.
- Odsevnik čistite redno.
- Ne uporabljajte jedkih in agresivnih čistilnih sredstev.
- Nikoli ne potopite naprave v vodo. Življensko nevarno!

SERVISIRANJE:

- Vsa popravila zaupajte pooblaščenim osebam. Pokličite vašega 
agenta ali zastopnika.
- Pomembno! Kakršnikoli posegi v napravo imajo za posledico nevel-
javnost garancije.
- Nestrokovna popravila s strani neusposobljenih oseb imajo lahko 
resne posledice za uporabnika.

TEHNIČNI PODATKI:

TERM2000 RCA165SGA / RCA200VSGA
Napetost: 230 V/50 Hz
Izhodna moč: 1650/2000W
Dimenzije (DxŠxG): 61,5x9,5x12,5 cm
Masa: 2,5 kg
Zaščita: IP67
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