
NAVODILA ZA UPORABO 
GARANCIJSKI LIST
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ELEKTRIČNI KALORIFER

IZDELEK JE PRIMEREN LE ZA UPORABO  
V DOBRO IZOLIRANIH PROSTORIH  
ALI ZA PRILOŽNOSTNO UPORABO.
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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. Ventilatorski grelnik lahko priključite le v vtičnice z napetostjo, kot je navedena na ploščici  
 za tehnične navedbe.
2. Ne odhajajte od doma, ko je grelnik prižgan. Najprej ga ugasnite tako, da pritisnete stikalo 
 v položaj izklopa (0) in zavrtite gumb za termostat na najnižjo nastavitev. Grelnik tudi vedno 
 izključite iz električnega omrežja.
3. Grelnik mora biti vsaj 100 cm oddaljen od vnetljivih materialov, kot so pohištvo, blazine, 
 posteljnina, papir, oblačila, zavese itd.
4. Ko grelnik nehate uporabljati, ga vedno izključite iz električnega omrežja, a tega nikoli  
 ne naredite tako, da vlečete za kabel.
5. Odprtin za dovod/odvod zraka ne smete ovirati. Pred grelnikom mora biti vsaj 1 m praznega  
 prostora, za grelnikom pa vsaj 50 cm. 
6. Grelnika ne smete postaviti neposredno pod vtičnico.
7. Ne dovolite, da bi se otroci ali hišni ljubljenčki dotaknili grelnika ali se z njim igrali.  
 Pozor! Odprtina za odvod zraka se med delovanjem močno segreje (nad 80 °C).
8. Ne prekrivajte grelnika, saj boste povzročili nevarnost pregretja. 
9. Ne uporabljajte ventilatorskega grelnika v neposredni bližini kadi, tuša ali bazena. 
10. Ventilatorskega grelnika ne uporabljajte v prostorih, kjer so prisotni vnetljivi plini ali kjer 
 uporabljate vnetljiva topila, lake ali lepila.
11. Če se napajalni kabel poškoduje, aparat pošljite v najbližji servisni center.
12. Redno čistite ventilatorski grelnik. Preprečite vstop kakršnih koli predmetov v odprtine  
 za dovod/odvod zraka, saj bi to lahko povzročilo električni udar, vžig ali škodo na grelniku..
13. 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.
14. Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne približujejo grelniku, razen če jih nadzirate.

SLO

Vrsta Napetost Frekvenca Moč

FH03 220–240 V ~ 50 Hz 2.000 W
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15. 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 
 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 ni treba montirati, saj je pripravljen za uporabo. 
Uporabljajte ga izključno kot prenosno napravo.
Prenosne naprave niso primerne za uporabo v kopalnici.

3. DELOVANJE
Gumb za termostat (levi) zavrtite v smeri urinega kazalca do najvišje nastavitve.
Uporaba poleti (le ventilator): desni gumb zavrtite na nastavitev          .
Nizka moč gretja: desni gumb zavrtite na nastavitev I (1.000 W).
Najvišja moč gretja: desni gumb zavrtite na nastavitev II (2.000 W).
Izklop: levi gumb zavrtite na nastavitev O.

4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
Pred čiščenjem vedno izvlecite vtič napajalnega kabla iz električne vtičnice.
Redno čistite odprtine za dovod/odvod zraka.
Nikoli ne uporabite jedkih čistil v prahu ali topil.

5. OPOZORILA
• Grelnika ne uporabljajte v bližini tuša, kadi, umivalnikov, bazena itd.
• Grelnik mora biti vedno postavljen v pokončnem položaju.
• Grelnika ne uporabljajte za sušenje perila.  
 Nikoli ne prekrivajte ali drugače ovirajte odprtin za dovod/odvod zraka (nevarnost pregretja).
• Grelnik mora biti postavljen vsaj 50 cm stran od pohištva in drugih predmetov.
• Ne postavite grelnika ob steno, pohištvo, zavese itd.
• Ne prekrivajte grelnika kadar je prižgan, saj bi lahko prišlo do pregretja in posledično celo do vžiga.
• Grelnika ne uporabljajte v prostorih, ki so manjši od 4 m2.
• Grelnik ima vgrajen varnostni sistem, ki ga bo ugasnil v primeru pregretja (npr. če so ovirane 
 odprtine za dovod/odvod zraka ali pa če se motor grelnika vrti počasi ali sploh ne).  
 Če do tega pride, izvlecite vtič iz električne vtičnice in počakajte nekaj minut.  
 Nato odstranite predmet, ki je povzročil pregretje, in grelnik spet vključite.

POZOR: Nekateri deli grelnika se lahko med uporabo močno segrejejo in povzročijo opekline. 
Bodite posebej pozorni, kadar so v bližini grelnika otroci ali občutljive osebe.
OPOZORILO: Preprečite pregretje grelnika, tako da ga nikoli z ničemer ne prekrivate.
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6. ZAHTEVE GLEDE INFORMACIJ  
 ZA LOKALNE ELEKTRIČNE GRELNIKE PROSTOROV - FH03

Izhodna toplotna moč

Nazivna izhodna toplotna moč Pnom 1.8-2.0 kW

Minimalna izhodna toplotna moč (okvirno) Pmin 0.015 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
Izdelek: ELEKTRIČNI KALORIFER MQ
Model: FH03

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. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih 
(garancijski list, 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.

Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga. 
Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Jamčimo servisiranje in dobavo rezervnih delov preko pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji za 
dobo 3 let po preteku garancijske dobe.

Garancija preneha zaradi:
• Neupoštevanja priloženih navodil za uporabo.
• Malomarnega ravnanja z izdelkom (fizične poškodbe na izdelku, med uporabo in transportom).
• Posega nepooblaščene osebe v izdelek.
• Poškodbe nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe.
• Poškodbe zaradi posledic elementarnih nesreč ali katerega koli vzroka, ki ga dajalec garancije  
 ne more nadzorovati (poplave,  požar,  udar strele ...)
• Poškodbe zaradi neprimernega okolja: prenizke ali previsoke temperature, vlage ...

Potrošni material in deli, ki so podvrženi obrabi kot npr. baterije, niso predmet garancije. 
Izdelek je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu. NI NAMENJEN JAVNI UPORABI!

POOBLAŠČENI SERVIS:
Podjetje: MERKUR trgovina, d.o.o.
Naslov: Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
T: 04 258 80 00
E: info@merkur.si

Prevzemna mesta za prevzem v popravilo so prodajne enote MERKUR trgovina, d.o.o.

GARANCIJSKI LIST
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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.

Proizvajalec/Uvoznik: MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

2232109, navodila in garancijski list FH03, MQ 2018.indd   6 27.3.2018   14:12:24


