
SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 18 92 81                 www.conrad.si 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

Samolepilna IR grelna plošča Thermo 
 

 Kataloška št.: 18 92 81  
 

 



Kazalo 
 
Tehnični podatki ...................................................................................................................... 2 
Priprava na uporabo ............................................................................................................... 2 
Napotki za montažo in varnostni napotki ................................................................................ 2 
Čiščenje .................................................................................................................................. 2 
Garancijski list ......................................................................................................................... 3 
 
Tehnični podatki 
 
Mere: .................................................................................................................. 300 x 600 mm 
Obratovalna napetost: ...................................................................................................... 230V 
Moč: .......................................................................................................................... 10–150 W 
  
Priprava na uporabo 
 
Prosimo, da ob prejemu grelne plošče preverite, če morda opazite znake poškodb, ki so 
nastale med prevozom. Napravo lahko začnete uporabljati, samo če ni opaznih znakov 
poškodb.  
 
Grelno ploščo za uporabo priključite na 230 V električno vtičnico. Zatemnilnik zavrtite v 
skrajno desno lego. S tem nastavite segrevanje na maksimalno temperaturo pribl. 80 °C. S 
pomočjo zatemnilnika lahko nastavite temperaturo v skladu z lastnimi potrebami.  
 
Napotki za montažo in varnostni napotki 
 
• Grelne plošče ne prepogibajte, ne obrezujte, ne prebadajte in ne vrtajte skoznjo.  
• Z lepilne površine očistite morebitno maščobo ali prah.  
• Odstranite zaščitno folijo z lepilne folije na zadnji strani grelne plošče.  
• Grelno ploščo prilepite na očiščeno površino.  
•.IR grelno ploščo uporabljajte izključno v predviden namen, torej kot sevalni grelnik za 
..uporabo na delovnem mestu kot so pisalne mize, blagajne in prodajna območja itd.  
• Grelno ploščo je treba namestiti tako, da osebe ne morejo nevede z roko seči proti plošči in 
..da do nje nimajo dostopa predvsem otroci in živali.  
• Pri vidni škodi na grelni plošči, napajalnem kablu ter na zatemnilniku grelne plošče več ne 
..smete uporabljati in jo je treba odstraniti.  
• Plošče ne smete uporabljati v neugodnih pogojih okolice kot so:  
..- mokrota ali visoka vlažnost zraka,  
..- prah in vnetljivi plini, hlapi ali razredčila,  
..- visoke temperature okolice.  
 
Drugačna uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko privede do poškodb izdelka. 
Poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni udar 
itd. Celotnega izdelka ne smete spreminjati oz. predelovati!  
 
Pomemben napotek: Zaradi visoke lepilne moči lepilnega traku nedestruktivna demontaža 
grelne plošče brez puščanja ostankov morda ne bo možna.  
  
Čiščenje 
 
Pred čiščenjem grelne plošče je vsekakor treba izvleči električni vtič, tako da ni več 
električne povezave. Čiščenje je treba izvesti z običajnimi čistilnimi sredstvi in z vlažno krpo. 
Čiščenje pod tekočo vodo, v pomivalnem koritu in v pomivalnem stroju je izključno 
prepovedano in vodi do poškodb grelne plošče.  
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GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Samolepilna IR grelna plošča Thermo 
Kat. št.: 18 92 81 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne 
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. 
Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po 
preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
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