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NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Vsak del radiatorja je narejen tako, da zagotavlja varnost 
in zanesljivost. Pred prvo uporabo natančno preberite vsa navodila in jih shranite za v prihodnje.

1. POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI
Opozorilo: Radiatorja med uporabo ne obračajte na glavo.
1. Pred začetkom uporabe natančno preberite navodila in jih shranite za v prihodnje.
2. Kadar radiatorja ne uporabljate ali preden ga očistite, ga vedno izključite iz električnega omrežja.
3. Radiatorja nikoli ne pustite vključenega, če ni nikogar prisotnega.
4. Nikoli ne prekrijte radiatorja, saj lahko povzročite nevarnost vžiga.
5. Radiator mora stati vsaj 90 cm stran od vnetljivih materialov, kot so pohištvo, zavese, 
posteljnina ali papir.
6. Nikoli ne poskušajte odpreti reber, napolnjenih z oljem.
7. Radiator mora biti čist. Poskrbite, da ne bo nič vstopilo v ventilacijski sistem, saj lahko to 
 povzroči električni udar, vžig ali pa poškoduje radiator.
8. Kadar radiator uporabljajo otroci ali pa je v uporabi blizu otrok, morate vedno zagotoviti nadzor.
9. Poskrbite, da se napajalni kabel ne bo nikoli dotaknil mokrih ali vročih površin, se zapletel  
 ali bil v dosegu otrok.
10. Radiatorja ne uporabljajte zunaj.
11. Radiator ne sme biti v bližini vročega plinskega ali električnega gorilnika.
12. Radiatorja nikoli ne uporabljajte, če je poškodovan dovodni kabel ali vtikač ali pa če radiator  
 ne deluje pravilno oz. je kakor koli poškodovan.
13. Nikoli ne poskušajte odpreti katerega koli dela radiatorja ali razstaviti krmilnega mehanizma. 
14. V primeru neupoštevanja teh navodil ne prevzemamo nikakršne odgovornosti  
 za nedelovanje radiatorja.
15. Radiator lahko uporabljate izključno v namen, kot je opisano v teh navodilih.
16. Radiator je namenjen izključno domači uporabi.
17. Spoštujte predpise o odlaganju olja, ko čistite radiator.
18. Kakršna koli popravila radiatorja lahko opravi le pooblaščeni serviser. 
19. Majhni otroci ali slabotne osebe lahko radiator uporabljajo le pod nadzorom.
20. Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z radiatorjem.
21. Če se napajalni kabel poškoduje, aparat pošljite v najbližji servisni center.
22. Radiator ne sme biti postavljen neposredno pod vtičnico.
23. Radiatorja ne uporabljajte v neposredni bližini kadi, tuša ali bazena.
24. Radiator je napolnjen z natančno določeno količino posebnega olja. Vsa popravila,  
 ki zahtevajo odprtje posode z oljem, lahko opravi le proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
 serviser, ki ga morate poklicati, če iz radiatorja izteka olje.  
 Spoštujte predpise o odlaganju olja, ko čistite radiator.
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25. Ta radiator ni namenjen uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi 
 ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, ki je odgovorna za 
 njihovo varnost, poučila o uporabi radiatorja ali pa jih takšna oseba med uporabo nadzira.
26. Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z radiatorjem.
27. Ta naprava ni namenjena uporabi otrok, mlajših od 8 let, in oseb z zmanjšanimi fizičnimi, 
 senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, ki je 
 odgovorna za njihovo varnost, poučila o uporabi naprave in o povezanih nevarnostih ali pa jih 
 takšna oseba med uporabo nadzira. Otroci se ne smejo igrati z grelnikom. Otroci ne smejo 
 čistiti aparata brez nadzora.
28. Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne približujejo radiatorju, razen če jih nadzirate.
29. Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, lahko radiator prižgejo ali ugasnejo le, če je le ta 
 nameščen ali montiran v običajnem položaju in če jih pri tem nadzirate ali pa ste jih poučili 
 o varni uporabi naprave in če razumejo nevarnosti, povezane z njegovo uporabo. Otroci, 
 starejši od 3 let in mlajši od 8 let, ne smejo vključiti radiatorja v električno omrežje,  
 ga uravnavati, čistiti ali opravljati vzdrževalnih del.

POZOR: Določeni deli radiatorja lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Bodite posebej 
pozorni, če so v bližini prisotni otroci ali občutljive osebe.

2. SESTAVNI DELI
1. Stikali za vklop
2. Gumb termostata
3. Ročaj
4. Rebra, napolnjena z oljem
5. Kolesce
6. Predel za shranjevanje kabla

3. SESTAVITE RADIATOR
Radiator in vse dodatke vzemite iz škatle. 
Radiator obrnite na glavo.
Kolesca nastavite med končni rebri radiatorja.
Pričvrstite jih na radiator s priloženimi U-nosilci in krilatimi maticami.
Pričvrstite krilate matice.
Radiator obrnite nazaj v prvotni položaj.
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4. UPORABA
Radiator postavite na tla vsaj 90 cm stran od stene ali drugih predmetov, kot so pohištvo, 
zavese ali rastline.
(Preverite, da napetost naprave na napisni tablici ustreza napetosti glavnega električnega 
omrežja.)
Preden radiator priključite na električno omrežje, preverite, da je gumb termostata v položaju 
»O« in da sta stikali za vklop/izklop v položaju izklopa »OFF«.

1. S termostatom nastavite temperaturo v prostoru.  
 Če gumb termostata zavrtite v smeri urinega kazalca, boste zvišali temperaturo,  
 v obratni smeri urinega kazalca pa boste temperaturo znižali.
2. Odločite se za eno izmed spodnjih nastavitev moči:
 9 reber: Pritisnite prvo stikalo za vklop (I) za moč 800 W.
  Pritisnite drugo stikalo za vklop (II) za moč 1200 W.
  Pritisnite obe stikali za vklop (I in II) za moč 2000 W.
3. Ko pritisnete stikalo za vklop, bo v stikalu zasvetila lučka.
4. Če želite zvišati trenutno temperaturo, zavrtite gumb termostata v smeri urinega kazalca.
5. Če želite znižati trenutno temperaturo, zavrtite gumb termostata v obratni smeri  
 urinega kazalca.
6. Radiatorja med uporabo nikoli ne prekrivajte, saj bi tako povzročili nevarnost vžiga.
7. Ko radiatorja ne potrebujete, pritisnite stikali za vklop/izklop v položaj izklopa »OFF« in 
 zavrtite gumb termostata v položaj »0« ter radiator izklopite iz električnega omrežja.

5. ČIŠČENJE
Pred čiščenjem radiator vedno izključite iz električnega omrežja.
Zunanjost radiatorja očistite z vlažno krpo in osušite s suho krpo.
NE uporabite voska ali loščil, saj lahko razbarvajo radiator.

6. SHRANJEVANJE
Škatlo shranite, da boste vanjo shranili radiator, ko ga ne boste potrebovali.
Radiator očistite v skladu z zgornjimi navodili.
Odstranite ogrodje s kolesci.
Radiator in ogrodje s kolesci hranite v originalni škatli v hladnem in suhem prostoru.
Če želite shraniti popolnoma sestavljen radiator, ga prekrijte, da se na njem ne bo nabiral prah.
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GARANCIJSKI LIST

Distributer in garant: MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
Izdelek: ELEKTRIČNI RADIATOR
Model: OR05

Datum in kraj izročitve blaga:

Podpis in žig prodajalca:

Garancijska doba: 12 mesecev

GARANCIJSKI LIST
Prosimo vas, da pred uporabo pazljivo v celoti preberete priložena navodila. 
Shranite potrdilo o nakupu – račun. Račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za 
uveljavljanje garancije.

Izjava garanta:
Garancijski list velja na področju Republike Slovenije. Jamčimo, da bo izdelek v 
garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim 
namenom in priloženimi navodili. Obvezujemo se, da bomo na vašo zahtevo popravili 
okvaro ali pomanjkljivosti na izdelku, če boste to sporočili v garancijskem roku.  
Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. 
Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali  
z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok.  
Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga. 
Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca  
za napake na blagu.
Garancijska doba: 12 mesecev

Izdelek: 

Model:

Datum prevzema v popravilo:

Žig in podpis serviserja:

DRUGI servisni kupon

Izdelek: 

Model:

Datum prevzema v popravilo:

Žig in podpis serviserja:

PRVI servisni kupon
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Garancija preneha zaradi:
•	 Neupoštevanja	priloženih	navodil.
•	 Malomarnega	ravnanja	z	izdelkom.
•	 Posega	nepooblaščene	osebe	v	izdelek.
•	 Poškodbe	nastale	zaradi	mehanskih	udarcev	po	krivdi	kupca	ali	tretje	osebe.
•	 Poškodbe	zaradi	poplave,	požara,	udara	strele.
 Jamčimo servisiranje in dobavo rezervnih delov preko pooblaščenih servisov  
 v Republiki Sloveniji za dobo 3 let po preteku garancije.

POOBLAŠČENI SERVIS:
Podjetje: Redline d.o.o.
Naslov: Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 423 72 50, 041 636 263
e-mail: servis@redline.si

Prevzemna mesta za prevzem v popravilo so tudi Merkurjeve prodajne enote.

Oddaja stare električne in elektronske opreme  
(veljavno v EU in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).

Če je na izdelku ali na njegovi embalaži ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne 
smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno 
zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno 
oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice na okolje 
in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob 
odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju 
naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko 
dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjskih odpadkov 
ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko 
opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi 
električne oziroma elektronske opreme.
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NINGBO ZANNELL ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.
FUHAI DEVELOPMENT AREA CIXI, NINGBO, ZHEJIANG, 315332 P.R. CHINA
Uvoznik: MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo


