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KONVEKTOR

CH-2000DF

IZDELEK JE PRIMEREN LE ZA UPORABO  
V DOBRO IZOLIRANIH PROSTORIH  
ALI ZA PRILOŽNOSTNO UPORABO.

NAVODILA ZA UPORABO 
GARANCIJSKI LIST
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NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Pred prvo uporabo natančno preberite vsa 
navodila in jih shranite za v prihodnje.

1. POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI
Opozorilo: Ne dotikajte se prižganega grelnika z mokrimi rokami in ne prekrivajte odprtin za 
dovod in odvod zraka.

1. Grelnika ne uporabljajte brez pravilno pričvrščenih nog.
2. Poskrbite, da napetost glavnega električnega omrežja, kamor je priključen grelnik,  
 ustreza napetosti na napisni tablici grelnika in da je vtičnica ozemljena.
3. Kabel grelnika ne sme biti v neposredni bližini glavne enote grelnika, kadar je slednja vroča. 
4. Opozorilo: grelnika ne uporabljajte v neposredni bližini kadi, tuša ali bazena.
5. Opozorilo: grelnika z ničemer ne prekrivajte, saj bi lahko prišlo do pregretja.
6. Grelnik je namenjen izključno uporabi v zaprtih prostorih.
7. Grelnika ne postavite na preproge z dolgimi vlakni.
8. Poskrbite, da je grelnik vedno postavljen na čvrsti in ravni površini. 
9. Grelnika ne postavite v bližino zaves ali pohištva, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do požara. 
10. Opozorilo: grelnik ne sme biti postavljen neposredno pod vtičnico. 
11. Ne vstavljajte nikakršnih predmetov v odprtine za izpust zraka ali rešetke grelnika.
12. Grelnika ne uporabljajte v prostorih, kjer so shranjene vnetljive tekočine ali kjer bi lahko bili 
 prisotni vnetljivi plini. 
13.  Preden grelnik premaknete, ga vedno izključite iz električnega omrežja.
14. Opozorilo: Če je poškodovan napajalni kabel, ga mora v izogib nevarnosti zamenjati 
 proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba.
15. Ta naprava ni namenjena 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 naprave ali pa jih takšna oseba  
 med uporabo nadzira.
16. Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z grelnikom.
17. 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 grelnika brez nadzora.
18. Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne približujejo grelniku, razen če jih nadzirate.
19. Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, lahko grelnik prižgejo ali ugasnejo le, če je grelnik 
 nameščen ali montiran v običajnem položaju in če jih pri tem nadzirate ali pa ste jih poučili 

SLO

Vrsta Specifikacija Napetost Frekvenca Moč

CH-2000DF Termostat in ventilator 220–240 V ~ 50 Hz 2.000 W
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 o varni uporabi naprave in če razumejo nevarnosti, povezane z uporabo grelnika.  
 Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, ne smejo vključiti grelnika v električno omrežje,  
 ga uravnavati, čistiti ali opravljati vzdrževalnih del.

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

2. MONTAŽA GRELNIKA
Preden začnete uporabljati grelnik, pričvrstite noge (priložene v škatli) na glavno enoto. Pričvrstite 
jih na spodnji del grelnika s priloženimi 4 samoureznimi vijaki. Poskrbite, da bodo noge in vijaki 
pravilno nameščeni na spodnjih robovih grelnika.

3. UPORABA GRELNIKA 
OPOMBA: Nič nenavadnega ni, če zaznate poseben vonj ali dim, ko grelnik prvič uporabljate ali če 
ga niste uporabili dlje časa. To bo izginilo kmalu po začetku uporabe.

Model ima vgrajen tudi ventilator, ki ga lahko uporabljate samostojno, torej brez gretja.
Uporaba ventilatorja: ventilator prižgete in ugasnete s stikalom, ki ima ob strani znak za ventilator. 
Ventilator deluje le, če je termostat prižgan (položaj »on«). Če je vključena funkcija gretja (položaj 
»on«), bo v prostor pihal topel zrak, kadar pa je v prostoru toplo, lahko ventilator uporabite brez 
vključene funkcije gretja (položaj »off«) in iz grelnika bo pihal hladen zrak. 

4. ČIŠČENJE GRELNIKA 
Pred čiščenjem grelnik vedno izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi.
Zunanjost grelnika očistite z vlažno krpo in ga nato osušite s suho krpo.  
Ne uporabljajte čistilnih ali jedkih sredstev in poskrbite, da grelnik ne bo prišel v stik z vodo ali 
drugo tekočino.

5. SHRANJEVANJE GRELNIKA
Kadar grelnika ne boste uporabljali dlje časa, ga zaščitite pred prahom in shranite v čistem in 
suhem prostoru. 
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6. ZAHTEVE GLEDE INFORMACIJ  
 ZA LOKALNE ELEKTRIČNE GRELNIKE PROSTOROV - CH-2000DF

Izhodna toplotna moč

Nazivna izhodna toplotna moč Pnom 2.0 kW

Minimalna izhodna toplotna moč (okvirno) Pmin 0.0122 kW

Največja trajna izhodna toplotna moč Pmax,c 2.0 kW

Dodatna potreba po električni moči

Pri nazivni izhodni toplotni moči elmax 0 kW

Pri minimalni izhodni toplotni moči elmin 0 kW

V stanju pripravljenosti elSB 0 kW

Način dovajanja toplotne moči, samo za lokalne električne akumulacijske grelnike (izberite eno možnost)

Ročno uravnavanje dovajanja toplote z vgrajenim termostatom  DA   NE 

Ročno uravnavanje dovajanja toplote s povratno informacijo o temperaturi 
v prostoru in/ali na prostem

 DA   NE 

Elektronsko uravnavanje dovajanja toplote s povratno informacijo o 
temperaturi v prostoru in/ali na prostem

 DA   NE 

Uravnavanje izhodne toplotne moĀi s pomočjo ventilatorja  DA   NE 

Način uravnavanja izhodne toplotne moči/temperature v prostoru (izberite eno možnost) 

Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne toplotne moči, brez uravnavanja 
temperature v prostoru 

 DA   NE 

Z dvema ali več ročnimi stopnjami, brez uravnavanja temperature v prostoru  DA   NE 

Z uravnavanjem temperature v prostoru z mehanskim termostatom  DA   NE 

Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru  DA   NE 

Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru z dnevnim časovnikom  DA   NE 

Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru s tedenskim 
časovnikom

 DA   NE 

Druge možnosti uravnavanja (izberete lahko več možnosti)

Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti  DA   NE 

Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem odprtega okna  DA   NE 

Z možnostjo uravnavanja na daljavo  DA   NE 

S prilagodljivim uravnavanjem začetka delovanja  DA   NE 

Z omejitvijo časa delovanja  DA   NE 

Z globus senzorjem  DA   NE 
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Proizvajalec/uvoznik in garant:  MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
Blagovna znamka: MQ
Izdelek: KONVEKTOR
Model: CH-2000DF

Datum in kraj izročitve blaga:

Podpis in žig prodajalca:

Garancijska doba: 12 mesecev

Prosimo, da pred uporabo v celoti preberete priložena navodila za montažo in uporabo. Shranite račun, 
kajti  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. 
Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga. 
Obvezujemo se, da vam bomo izdelek popravili pri našem pooblaščenem serviserju. V kolikor to ne bo 
možno v zakonskem roku 45 dni, pa vam ga bomo zamenjali z novim.
V garancijskem roku se najprej obrnite na trgovski center Merkur, kjer ste kupili izdelek.
Po preteku garancijske dobe se lahko obrnete na spodaj navedeni servis.

Jamčimo servisiranje in dobavo rezervnih delov preko pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji za 
dobo 3 let po preteku garancije.
Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

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.

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

Prevzemna mesta za prevzem v popravilo so Merkurjeve prodajne enote.

GARANCIJSKI LIST
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Proizvajalec/uvoznik: MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

ODDAJA STARE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME
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.
Veljavno v EU in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov.
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