
Navodila za uporabo 
 

Čestitamo vam ob nakupu prenosnega grelca Kamin! Odslej ste lahko prepričani, da vas ne bo več 

zeblo. 

 

Kamin je okolju prijazen. Zahvaljujoč vgrajenemu termoregulatorju se samodejno ugasne, ko je 

želena temperatura dosežena. S tem prihranite na energiji in skrbite za okolje. 

Uporaba 



1. Grelec vključite v zidno vtičnico (220-

240V). 

2. Prižgite grelec s stikalom na desni 

strani. 

3. Z uporabo gumbov + in – lahko 

nastavite temperaturo, ki jo vidite na 

zaslonu na zgornji strani grelca. 

4. S pritiskom na gumb Speed izberite 

želeno hitrost: HIGH (hitreje) ali LOW 

(počasneje), ki se izpiše na zaslonu. 

5. Ko grelca ne boste uporabljali, ga 

najprej izključite s stikalom na desni 

strani. Nato ga iztaknite iz vtičnice. 

 

Časovnik 
Grelec Kamin ponuja tudi funkcije časovnika. Nastavite lahko torej čas, ko bo grelnik deloval. 

1. Ko je grelec vključen, s pritiskom na 

gumb Timer aktivirate časovnik.  

2. S gumboma + in – nastavite želeni 

čas. Izbirate lahko med obdobjem 

dolgim od 1 do 12 ur. 

3. Ko dosežete želeni čas, prenehajte 

pritiskati na gumbe. 

4. Če uro nastavite na 00, boste izključili 

časovnik. 

 

Daljinec 

+ in – 
Speed 
Timer 

Nastavitev temperature 
Izbira med hitrejšo in počasnejšo stopnjo gretja. 

Pritisnite na tipko Timer. S tipkama + in – nastavite časovno obdobje gretja (od 1 

do 12 ur). 
 

+ in – nastavitve temperature 

Speed – izbirate med hitrejšo in počasnejšo stopnjo gretja. 

Timer – Pritisnite na tipko Timer. S tipkama + in – nastavite časovno obdobje gretja (od 1 do 12 ur). 

Baterije: Za daljinec boste potrebovali baterije CR2025. 

 

Vzdrževanje 

Opozorilo: Preden začnete z vzdrževanjem, grelec Kamin izključite iz zidne vtičnice in pustite, da se 

popolnoma ohladi. 

Grelec obrišite z mehko in vlažno krpo. Uporabite lahko tudi nežno čistilo. Na koncu osušite s suho 

krpo. 

 

Varnostna opozorila 
- Med uporabo izdelka se izognite nevarnosti za požar, električni šok in poškodbam izdelka. 

- Grelec naj bo vključen v nepoškodovano vtičnico pod napetostjo 220-240V. Ne uporabljajte 

na električnem razdelivcu – na vtičnici uporabljajte samo grelec. Če niste prepričani o 

lastnostih omrežja in vtičnice, se pred uporabo posvetujete z električarjem. Zaradi priklopa v 

napačno vtičnico se lahko izdelek poškoduje, lahko se tudi prižge ogenj ali se poškodujete 

sami. 



- Ne uporabljajte na električnem razdelivcu – na vtičnici uporabljajte samo grelec in nobene 

druge naprave. 

- Ko grelca ne uporabljate, ga iztaknite iz vtičnice. Najprej ga izključite s stikalom, šele nato ga 

iztaknite iz vtičnice. Pustite, da se popolnoma ohladi. 

- Grelca ne uporabljajte zunaj. Dež, veter ali sonce lahko poškodujejo grelec ali povzročijo 

nevarnost. 

- Ne uporabljajte v prostorih, kjer se uporablja plin, barve ali druge vnetljive tekočine. 

- 1m od grelca naj ne bo predmetov. Predvsem vnetljivi predmeti, kot so blazine, oblačila in 

zavese, naj bodo vsaj 1 m od grelca (spredaj ali od strani). 

- Ne uporabljajte ga v bližini vode (banje, tuš kabine, lijakov ipd.) 

- Ko je grelec vključen, se ga ne dotikajte. Grelec je vroč in lahko bi se opekli. 

- Med uporabo bodite pozorni, da otroci ali hišni ljubljenčki ne bodo preblizu ali se ga dotikali. 

- Ne posegajte v napravo. V spodnji del, namenjen ventilaciji, ne vstavljajte predmetov, ki bi 

preprečili normalno delovanje. 

 


