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Napotki za uporabo 
 
Montaža je popolnoma enostavna in jo lahko izvedete brez velikega tehničnega vložka. 
Počakajte, da se radiator ohladi (nevarnost opeklin). Prosimo, preverite, če imajo vaši 
radiatorji ustavljalni ventil v povratnem vodu (spodnja cev na radiatorju). Radiatorske ventile 
je treba zapreti (dvižni in povratni vod!). Če se povratnem vodu nahaja ventil, s pomočjo 
vijačnega ključa ali z roko odvijte pokrov ventila in zategnite ventil v notranjosti s pomočjo 
inbus ključa.  
 
Nato počasi odprite obstoječi odzračevalni ventil in prestrezite odtekajočo vodo s pomočjo 
posode, dokler iz odprtine več ne teče voda. Sedaj odvijte mehanski odzračevalni ventil 
(pozor – morda lahko izteka voda) in privijte popolnoma avtomatski odzračevalni ventil za 
radiator s pomočjo cevnih klešč. Pozor – ne zategnite premočno! Tesnjenje z uporabo 
teflonskega traku ni potrebno, saj je 1'' ventil samotesnilen. Ko pritrdite odzračevalni ventil, 
odprite dvižni in povratni vod. Odzračevalni ventil za radiator lahko z odvijanjem 
narebričenega vijaka za 1-2 obrata tudi ''hitro'' odzračite (npr. po prvi pripravi na uporabo).  
 
Ob prvem iztekanju vode ponovno dobro zategnite narebričen vijak. Nato odzračevalni ventil 
za radiator spet popolnoma avtomatsko izvaja odzračevanje. Prosimo, upoštevajte, da lahko 
pri odzračevanju izteka voda. Za ročno odzračevanje pod radiator postavite primerno posodo 
in beli nastavitveni obroč na odzračevalnem ventilu z odvodno odprtino zavrtite v smeri 
posode. Pri menjavi narebričenega vijaka lahko kratkotrajno izteka voda.  
 
Prosimo, da pred tem zaprete radiatorske ventile (poskrbite, da v njih ni tlaka). Delovna 
temperatura maks. 100 °C (nevarnost opeklin), delovni tlak na radiatorju min. 0,1 bar, delovni 
tlak na radiatorju maks. 8,5 bara. Uporabljen medij: voda brez kemičnih dodatkov. Ne 
prevzemamo odgovornosti za nepravilno vgrajene odzračevalne ventile ter za uporabo 
ventila brez vstavka z narebričenim vijakom. Prosimo, da ga nikoli ne uporabljate brez 
odzračevalnega vstavka. Pri menjavi vstavka zaprite dovod do radiatorja (poskrbite, da v 
njem ni tlaka). (Pozor – morda lahko izteka voda!) 
 
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
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GARANCIJSKI LIST 
 
 
 
 
 
Izdelek: Popolnoma avtomatski odzračevalni ventil za radiator Eurotronic Airless 
Kat. št.: 51 54 71 
 
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. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/

