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Pred montažo in prvim zagonom grelnika temeljito preberite in upoštevajte ta navodila 

za uporabo in varnostna opozorila. Še posebej pozorni bodite na varnostna opozorila in 

prepovedi. Dodobra se spoznajte z upravljanjem in pravilno uporabo te naprave. 

Navodila za uporabo hranite na varnem mestu in jih po potrebi predajte drugim osebam, da se 

prav tako lahko poučijo o varni uporabi naprave. Proizvajalec ne prevzema nobene 

odgovornosti za nesreče ali materialno škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil in 

varnostnih opozoril. 

 

11..  VVAARRNNOOSSTTNNAA  NNAAVVOODDIILLAA  

 Pred prvim vklopom grelnika temeljito preberite in upoštevajte ta navodila za uporabo. 

Napravo uporabljajte točno za tiste namene, ki so opisani v teh navodilih. Vsi ostali načini 

uporabe niso dovoljeni! 

 Navodila hranite na varnem mestu in jih po potrebi predajte drugim osebam, da se prav tako 

lahko poučijo o varni uporabi naprave. 

 Preverite, ali je bil grelnik dostavljen v brezhibnem stanju. Če opazite kakršnekoli poškodbe ali 

druge pomanjkljivosti, grelnika NE priključite v električno omrežje. 

 Pred vsakim vklopom preverite stanje naprave, še posebej električnega kabla, pred morebitnimi 

poškodbami. Če opazite poškodbe ali druge pomanjkljivosti, dostavite grelnik v najbližji 

pooblaščeni servis na strokovni pregled in popravilo. 

 Električni kabel namestite tako, da se mimoidoči ne bodo spotikali obenj. 

 Kabla ne postavljajte preko vročih delov grelnika, ko je le-ta v uporabi. 

 Pri izklopu kabla iz električne vtičnice zmeraj primite in izvlecite vtikač - ne vlecite kabel! 

Naprave ne premikajte z vlečenjem za kabel in je ne prenašajte obešene na kabel. 

 Kabla ne navijajte okoli naprave! Naprave ne uporabljajte z navitim kablom okoli ohišja! 

 Kabla ne vlecite preko ostrih robov ter pazite, da ne bo zagozden (npr. med vrata in podboj).  

 Ta naprava ni primerna za komercialne namene. 

 Grelnik uporabljajte izključno za ogrevanje zaprtih prostorov. 

 Ne razstavljajte naprave in ne dotikajte se električnih sestavnih delov, ko so pod napetostjo – 

izredno nevarno! 



 Pazite, da ne bi prišlo do izlitja vode ali drugih tekočin na grelnik – smrtno nevarno! Prav 

tako grelnika ne potapljajte v vodo ali čistila! 

 Ne postavljajte grelnika v bližini mokrih ali vlažnih prostorov (kopalnice, tuš kabine, bazeni 

ipd.). Prav tako ne sme obstajati kakršnakoli možnost, da bi se oseba pod tušem lahko dotaknila 

stikal naprave ali da bi grelnik lahko padel v kopalno kad! 

 Grelnika nikoli ne upravljajte z mokrimi rokami! 

 Grelnik postavite v prostoru tako, da bo vtikač v električni vtičnici zlahka dosegljiv. 

 Če naprave ne boste uporabljali dalj časa, vtikač izvlecite iz električne vtičnice. 

 Naprave ne nameščajte v neposredni bližini električne vtičnice. 

 Naprave ne puščajte vklopljene brez nadzora! 

 Ohišje naprave se med uporabo močno segreje, zato jo postavite tako, da ne bi prišlo do stikov 

oseb z napravo. 

 Ne uporabljajte grelnika v prostorih, kjer so prisotne ali shranjene vnetljive snovi (topila npr.) 

ali vnetljivi in eksplozivni plini. 

 Lahko vnetljive tekočine in pline shranjujte stran od grelnika. 

 Naprava ni primerna za priključitev na trajni priključek v električno omrežje. 

 Ne uporabljajte grelnika v prostorih s povišano možnostjo nastanka požara (brunarice, lesene 

lope npr.). 

 Električni kabel (in podaljšek) mora biti do konca razvit. 

 Grelnika ne nameščajte v prostorih z živalmi! 

 Grelnik mora biti postavljen vsaj 75 cm stran od drugih predmetov, zidov, ipd. 

 Ne vstavljajte objektov v odprtine (reže) na grelniku – nevarno za nastanek električnega udara 

in/ali poškodb naprave! 

 Otrokom, alkoholiziranim osebam ter osebam pod vplivom močnih zdravil, ne dovolite 

upravljanja z grelnikom. 

 Vzdrževalna opravila in popravila naj bodo izvedena v pooblaščeni servisni delavnici. 

 Pred vsakim vklopom preverite stanje naprave, še posebej električnega kabla, pred morebitnimi 

poškodbami. Če opazite poškodbe ali druge pomanjkljivosti, dostavite grelnik v najbližji 

pooblaščeni servis na strokovni pregled in popravilo. 

 Pomembno! NE prekrivajte grelnika – nevarnost nastanka požara zaradi akumulirane toplote!  

 Pred nameščanjem grelnika v vašo kopalnico skrbno preverite, kakšni so vaši državni predpisi 

o varnosti električnih naprav glede oddaljenosti od drugih napeljav in oseb v prostoru. Še 

posebej ne sme obstajati kakršnakoli možnost, da bi se oseba pod tušem lahko dotaknila stikal 

naprave ali da bi grelnik lahko padel v kopalno kad! V Nemčiji mora biti grelnik nameščen v 

skladu z zaščitnim območjem 0, 1 in 2 (glede na varnostni standard VDE 0100, člen 701). 

Prosimo vas, da pred montažo preverite državne predpise in normative. 

 Grelnik lahko priključite le na ozemljeno vtičnico preko varovalke 10 A in FID stikala! 

 Ne dovolite uporabljati naprave osebam, ki niso seznanjene s temi navodili za varno delo. V 

državnih predpisih preverite, katera je predvidena starostna meja za uporabo te naprave. Ta 

naprava ni namenjena, da bi jo uporabljale osebe (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, 

senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali zaradi pomanjkanja izkušenj in/ali pomanjkanja 

znanja razen, če so pod nadzorom za njihovo varnost pristojne osebe, ali če so prejele od takšne 

osebe navodila kako uporabljati napravo. Otroci morajo biti pod nadzorom, da bo zagotovljeno, 

da se ne bodo igrali z napravo. 

 

OPOZORILO! 

Preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila ter opozorila! 

Neupoštevanje teh navodil lahko privede do električnega udara, požara in/ali poškodb oseb! 

Ta navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo. 

 

22..  SSEESSTTAAVVNNII  DDEELLII  ((sslliikkaa  11))  

1. Utor za pokrov CEE spojke 

2. Gumb za izklop varnostnega termostata 



3. Gumb za regulacijo moči ogrevanja 

4. Termostatski regulator 

5. Senzor za zaščito pred pregrevanjem 

6. Grelni element 

7. Rešetka za izpuh toplega zraka 

8. Termostatski senzor 

  

33..  EEMMBBAALLAAŽŽAA  

 Odprite embalažo in iz nje previdno vzemite napravo. 

 Odstranite ves zaščitni material (peno, folijo ipd.) kakor tudi morebitna transportna varovala (če so 

nameščena). 

 Preverite, ali so v škatli vsi sestavni deli naprave. 

 Preverite, ali so na delih naprave znaki poškodb zaradi transportiranja. 

 Priporočamo vam, da embalažo shranite do izteka garancijskega roka. 

POZOR! 

Deli embalaže in folija niso igrače! Otrokom preprečite igranje z njimi  - nevarnost zadušitve! 
 

V škatli se nahajajo naslednji sestavni deli: 

 Originalna navodila za uporabo 

 Električni grelnik 

 

  

44..  NNAAMMEENN  UUPPOORRAABBEE  

Naprava je namenjena ogrevanju zraka v zaprtih prostorih v stoječem položaju. Sprednja stran ohišja 

mora biti vsaj 1,5 m od zidov, vnetljivih materialov (pohištvo, zaves ipd.), ter od vseh ostalih objektov 

v razdalji vsaj 60 cm. 

Grelnik lahko uporabljate le v pokončnem položaju, popolnoma sestavljenega in na stabilni podlagi. 

Uporaba grelnika na nestabilnih podlagah (na postelji npr.) je strogo prepovedana! 

Napravo je dovoljeno uporabljati samo za namene, za katere je bila konstruirana. Vsaka druga uporaba 

ni dovoljena. Za kakršnokoli škodo ali poškodbe, ki bi nastale zaradi nedovoljene uporabe, nosi 

odgovornost uporabnik / upravljalec, ne pa proizvajalec. Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso 

bile konstruirane za namene profesionalne, obrtniške ali industrijske uporabe. Kot proizvajalec 

naprave ne prevzemamo nobenega jamstva, če se naprava uporablja za profesionalne, obrtniške ali 

industrijske namene ali za izvajanje podobnih dejavnosti.  

 

 

55..  TTEEHHNNIIČČNNII  PPOODDAATTKKII  

Napetost: 230 V ~50 Hz 

Nazivna moč: 5.000 W (2.500 W/5.000 W) 

Izolacijski zaščitni razred: IP24 

Termostatski regulator: kontinuirano reguliranje 

  

  

66..  VVKKLLOOPP  

Pomembno! Pred prvim vklopom grelnika preverite, ali napetost v električni vtičnici ustreza navedeni 

na ploščici na ohišju grelnika. 

Preberite varnostna navodila iz prvega poglavja.  

Po izklopu vročega grelnika (stikalo v položaju »0«) se ventilator še nekaj časa vrti zaradi hlajenja 

naprave. Če ventilator deluje več kot 10 minut, to pomeni, da se zaradi previsoke temperature v 

prostoru ne more samodejno izklopiti. V tem primeru vtikač izvlecite iz električne vtičnice. 

Pri prvi uporabi ali kadar ga vklopite po daljšem času mirovanja, se za kratek čas pojavi neprijeten 

vonj, kar je normalen pojav. 

 

 



Omrežni kabel 400 V (slika 2) 

Za delovanje grelnika je potreben 5-polni omrežni električni kabel 16 A / 400 V CEE (vsaj gumijasti 

kabel tipa H07RN-F5G1, 5 mm
2
). 

Priključevanje omrežnega kabla 400 V (slika 3) 

Pred priključevanjem kabla v vtičnico poskrbite, da bo stikalo na grelniku v položaju »0« 

(izklopljeno). Odprite zaščitni pokrov (A) CEE spojke(B) in jo vtaknite v CEE vtičnico(9) na hrbtni 

strani grelnika. Zaščitni pokrov se pritrdi preko utora(1). CEE vtikač vtaknite v stensko 16 A CEE 

vtičnico v prostoru, kjer se bo  grelnik tudi uporabljal. 

 

77..  UUPPOORRAABBAA  

Opomba: če opazite, da grelnik ne deluje navkljub pravilnemu vklopu in nastavljenem regulatorju 

moči gretja, preverite, ali je prišlo do samodejnega izklopa naprave zaradi pregrevanja in jo izklopite, 

kot je to navedeno v poglavju 7.4. 

 

7.1 Regulator moči gretja (slika 4/poz. 3) 

 Položaj izklopljeno (0) 

 Ventilator – položaj (*) 

 Mala moč ogrevanja  

 Maksimalna moč ogrevanja  

 

7.2 Termostatski regulator / regulator temperature prostora (slika 4 / poz. 4) 

Opomba: ventilator se zažene takoj po vklopu grelnika. Grelnik prične z ogrevanjem prostora le, če je 

temperatura v prostoru nižja od nastavljene na termostatskem regulatorju.  

Nastavite želeno moč ogrevanja. Regulator obrnite proti položaju »max«, dokler se ne doseže želena 

sobna temperatura, nato regulator obrnite rahlo nazaj, dokler ne zaslišite rahel klik. Termostatski 

regulator nato samodejno vklaplja in izklaplja grelni element naprave. 

 

7.3 Vklop in izklop grelnika 

Naprava se popolnoma izklopi kakih 20 minut po izklopu s stikalom. Grelnik je namreč opremljen z 

mehanizmom, ki ohranja delovanje ventilatorja iz varnostnih razlogov – za varno ohlajevanje grelnika. 

Ventilator se v teh 20ih minutah občasno na kratko vklaplja in izklaplja. Kadar ventilator deluje več 

kot 20 minut, to pomeni, da se ne more izklopiti zaradi previsoke temperature v prostoru. V tem 

primeru izvlecite vtikač iz električne vtičnice. Pri ponovnem vklopu preverite, ali je prišlo do 

samodejnega izklopa naprave zaradi pregrevanja in jo izklopite, kot je to navedeno v poglavju 7.4 

 

7.3 Avtomatski izklop ob pregrevanju 

Kadar pride do pregrevanja grelnika, se grelnik avtomatsko izklopi, vendar se ventilator še nekaj časa 

vrti. Aparat izklopite, izvlecite vtikač iz električne vtičnice in počakajte nekaj minut, da se ohladi. Če 

je vzrok za pregrevanje moteč predmet (npr. pokrite reže), ga odstranite in šele nato ponovno vklopite 

grelnik.  Pred vklopom z majhnim izvijačem pritisnite gumb RESET, ki se nahaja v ohišju grelnika 

(slika 5/poz. 2). Če se avtomatsko izklapljanje zaradi pregrevanja pogosto ponavlja, poiščite nasvet in 

popravilo v pooblaščenem servisu. 

  

  

88..  VVZZDDRRŽŽEEVVAANNJJEE  IINN  ČČIIŠŠČČEENNJJEE  

8.1 Čiščenje 

 Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi opravili zmeraj najprej izvlecite vtikač iz električne vtičnice – 

nevarnost električnega udara! 

 Za čiščenje ohišja uporabljajte mehko krpo. Prah odstranjujte s krtačo z dolgimi, mehkimi 

ščetinami. 

 Pri čiščenju ne uporabljajte vnetljivih čistil ali topil! 

 Če je umazanija zelo trdovratna in zažrta, naj čiščenje opravi strokovnjak za čiščenje. 

8.2 Vzdrževanje 

 Vzdrževanja in popravila naj bodo vedno izvedena v pooblaščenem servisu. 



 V grelniku ni sestavnih delov, za katere bi bili potrebni posebni postopki vzdrževanja s strani 

uporabnika. 

 Redno preverjajte stanje električnega kabla. Če opazite kakršnekoli poškodbe ali druge 

pomanjkljivosti, dostavite grelnik v najbližji pooblaščeni servis na strokovni pregled in popravilo. 

8.3 Naročanje nadomestnih delov 

Pri naročanju rezervnih in nadomestnih delov navedite sledeče podatke: 

 Tip aparata 

 Kataloško številko aparata 

 Identifikacijsko številko aparata 

 Številko in naziv rezervnega dela 

Najnovejše informacije o naših izdelkih in nadomestnih delih najdete na: www.isc-gmbh.info. 

 

 

99..  SSKKLLAADDIIŠŠČČEENNJJEE  

Napravo hranite v suhem prostoru izven dosega otrok, po možnosti pokrito oz. v originalni embalaži. 

Optimalna temperatura v prostoru mora biti med 5º in 30º C. 

 

 

1100..  OODDLLAAGGAANNJJEE  OODDPPAADDKKOOVV  

Naprava je zaradi varovanja pred poškodbami pri transportiranju shranjena v zaščitni embalaži. 

Celotna embalaža je izdelana iz materialov, primernih za recikliranje, zato jih lahko odložite v 

najbližjem reciklažnem ali zbirnem centru za gospodarjenje z odpadki. 

Naprava, pribor in embalaža morajo biti odloženi v skladu z okoljevarstvenimi predpisi in normativi v 

reciklažnih zbirnih centrih. Plastični deli so označeni s kodami za kategorizacijo odpadkov za pravilno 

recikliranje. 

 

1111..  OODDPPRRAAVVAA  NNAAPPAAKK  

Napotki pri motnjah delovanja 

 

Napaka Možni vzroki Pomoč 
Grelnik se ne 

zažene 

 

Vtikač ni v električni vtičnici. 

Vtikač kabla ni vtičnici naprave. 

V vtičnici ni napetosti. 

Vtikač vtaknite v električno vtičnico. 

Vtikač vtaknite v vtičnico na napravi. 

Preverite stanje varovalke oz. FID 

stikala. 

Grelnik izpihuje 

hladen zrak 

V prostoru je dosežena želena temperatura. 

Vklopila se je zaščita pred pregrevanjem. 

- 

 

Izklopite zaščito pred pregrevanjem 

(postopek v poglavju 7.4)- 

http://www.isc-gmbh.info/


V skladu z Evropsko Direktivo 2002/96/EC, ki obravnava izrabljeno odpadno električno 

in elektronsko opremo in njeno izvajanje v skladu z državnimi predpisi, se morajo ti 

odpadki odlagati ločeni od drugih odpadkov na okolju prijazen način v za to posebej 

namenjenih zbirnih reciklažnih centrih. 

Alternativen način recikliranja v sodelovanju s proizvajalcem električne opreme: 

proizvajalec električne in elektronske opreme lahko v skladu z državnimi trgovinskimi in 

okoljevarstvenimi predpisi prevzame rabljeno opremo v trgovinah in servisih in poskrbi z 

pravilno reciklažo v zbirnih centrih. Uporabnik je tako dolžan v sodelovanju s 

proizvajalcem poskrbeti za pravilno reciklažo izrabljene električne in elektronske opreme. 

To ne velja za nastavke, pribor in druge izrabljene dodatne dele, ki ne vsebujejo 

električnih ali elektronskih delov - za njihovo odlaganje mora poskrbeti uporabnik sam.  

 

 

Izjava o skladnosti: 

Na lastno odgovornost izjavljamo, da ta proizvod – Industrijski grelnik Einhell EH 5000, ustreza 

vsem naslednjim standardom ali standardnim dokumentom: 

2006/95/EC, 2004/108/EC, 
in v skladu z: 

Standardne reference: EN 60335-1; EN 60335-2-30; EN 62233; EN 55014-1; EN 55014-2; 

EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 
 

 

Landsau, Isar, 31.01.2011   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ponatis ali druge vrste razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih dokumentov proizvodov proizvajalca, tudi v 

izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem podjetja ISC GmbH. 

 

Tehnične spremembe pridržane. 

 

 

 

 



 



EINHELL  
Distributer:  
EINHELL Österreich Gesellschaft m.b.H.  
Brunner Str. 81 a  
A-1230 Wien  
Tel: ++43/1/869 14 80 
Fax: ++43/1/869 14 80-80 
 
INFO ŠTEVILKA:  
ISC SLOVENIJA: 059 963 540 

 
 
Pooblaščeni servis: 
GMA ELEKTROMEHANIKA d.o.o. 
CESTA ANDREJA BITENCA 115 
1000 LJUBLJANA 
Tel.: 01 58 38 304 
Fax: 01 51 83 803 

Garancijski list  

Kupec/Priimek in ime  

Mesto  

Ulica  

Izdelek:  

Tip izdelka:  

Serijska št. proizvoda:  

Datum izročitve blaga, dne: Žig in podpis prodajalca: 

 

GARANCIJSKA IZJAVA, podjetja EINHELL: 

1. S tem garancijskim listom jamčimo, da bo proizvod v garancijskem roku ob normalni in pravilni rabi brezhibno deloval in se 
obvezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih v zakonitem roku odstranili pomanjkljivosti in okvare zaradi 
napak v materialu ali izdelavi. 

2. Garancijski rok za proizvod je 24 mesecev od datuma izročitve blaga, ki je naveden v garancijskem listu. 
3. V primeru okvare se obrnite na vašega pooblaščenega prodajalca ali na EINHELL-servis. 
4. Kupec je dolžan predložiti pooblaščenemu servisu izpolnjen garancijski list in dokaz o nakupu. Proizvod mora imeti nalepko 

s serijsko številko. V kolikor se ta odlepi ali poškoduje se mora poškodovana nalepka priložiti garancijskemu listu. 
5. V primeru, če proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije. 
6. V primeru, da bi popravilo v času garancije iz razlogov proizvajalca ali s strani pooblaščenega servisa trajalo več dni od 

dneva, ko je bila prijavljena okvara, se garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor dni je bil proizvod v garancijskem 
popravilu. 

7. V kolikor proizvod ni mogoče popraviti najkasneje v roku 45 dni, ga je dolžan zastopnik zamenjati za novega ali vrniti 
vplačani znesek. 

8. Iz te garancije je izvzeta dodatna oprema, kot so baterijski vložki, aku baterije, žarnice, rezila, svedri, rezalne glave, pasovi 
ter vsi deli ki se sčasoma pri normalni rabi obrabijo. 

9. Staranje ki ga povzroča običajna raba in obraba izdelka je izvzeta iz te reklamacije 
10. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se pred uporabo ni držal priloženih navodil. 
11. Jamčimo servisiranje in dobavo rezervnih delov preko pooblaščenih servisov v Sloveniji še 8 let po poteku garancije  
12. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: države EU 
13. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.  
14. Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči na datum izročitve 

blaga/izdelka potrošniku. 
15. V primeru da je aparat /izdelek poslan na servis in je v brezhibnem stanju zaračunavamo stroške diagnostike 

aparata/izdelka in prevozne stroške v obe smeri. 
 

KUPEC NE MORE UVELJAVLJATI ZAHTEVKOV IZ TE GARANCIJE, 
ČE SE PRED UPORABO NI DRŽAL PRILOŽENIH NAVODIL. 

 
V primeru uveljavljanja garancije se obračunava najcenejša varianta transporta do servisa. 
 
Transportne stroške, ki nastanejo pri transportu, nosi pooblaščeni servis oziroma proizvajalec. 
 
Transportne stroške krijemo samo v primeru priznane reklamacije s strani pooblaščenega servisa. 
 
Za transport do pooblaščenega servisa pokličite: 
Paketna služba DPD  
Tel: 01 51 32 300 ali 02 33 02 260 

POŠILJKO PREVZAMEJO NA VAŠEM DOMU 


