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Ta izdelek ni primeren za primarno ogrevanje

NAVODILA ZA UPORABO

4

! POZOR

SLO U
 porabljajte le visoko kvaliteten petrolej namenjen za uporabo v
prenosnih pečeh. Ne uporabljate bencina ali drugih goriv. Pred
natakanjem goriva preberite ta navodila za uporabo.
OPOZORILA ZA PRAVILNO UPORABO
• Poskrbite, da se bodo otroci zavedali prisotnosti prižgane peči.
• Ne premikajte, polnite ali poskušajte popravljati peči, medtem ko še
deluje ali je še vroča.
• Sprednji del peči naj bo vsaj meter in pol oddaljen od zidu, zaves ali
pohištva. Prostor nad pečjo naj bo prazen.
• Da bo izgorevanje dobro, ne uporabljajte peči v prašnih prostorih ali
prostorih z močim prepihom.
• Peč pred spanjem ali pred odhodom od doma ugasnite.
• Gorivo prenašajte in hranite v kovinskih ali plastičnih posodah, ki so
primerne za hranjenje goriva in so za to tudi označene.
• Zagotovite, da gorivo ne bo izpostavljeno virom toplote ali velikim
nihanjem temperature, ter daje shranjeno na temnem kraju. Sončna
svetloba vpliva na kvaliteto goriva.
• Nikoli ne uporabljajte peči v prostoru, kjer bi bili lahko navzoči bodisi
vnetljivi bodisi škodljivi hlapi ali plini.
• Zgornja plošča peči postane vroča. Ne prekrivajte peči (nevarnost
požara). Izogibajte se dotiku z zgornjo ploščo.
• Vedno poskrbite za zadostno zračenje.
• Naprave naj ne uporabljajo osebe (tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi,
čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebe s premalo izkušnjami in
znanja, razen če jih nadzoruje ali jim daje navodila za uporabo naprave
oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
• Otroci, starejši od 8 let, telesno, zaznavno in umsko prizadete osebe
ter osebe, ki nimajo izkušenj ali znanja o napravi, smejo to napravo
uporabljati samo pod nadzorom ali če dobijo navodila o varni uporabi
naprave in se zavedajo tveganj.
• Poskrbite za to, da se otroci ne bodo igrali z napravo.
• Otroci brez nadzora ne smejo čistiti in vzdrževati naprave.

Spoštovani,

Čestitamo Vam ob nakupu peči. Kupili ste kvalitetni izdelek, ki Vam bo ob pravilni uporabi služil dolga leta. leta. Prosimo, preberite ta navodila
za uporabo in tako zagotovite Vaši peči najdaljšo možno življensko dobo.
Za Vašo peč je veljavna 48 mesečna garancija, ki se nanaša na vse okvare
materiala ali napake pri izdelavi.
Želimo Vam mnogo toplote in udobja z Vašo novo pečjo.

S spoštovanjem,
PVG Holding b.v.

1 NAJPREJ PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO.
2 V PRIMERU NEJASNOSTI SE POSVETUJTE Z VAŠIM TRGOVCEM.
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SPLOŠNI NASVETI ZA UPORABO

GLAVNI DELI

Spodaj so opisani glavni koraki, ki jih je potrebno
narediti pri uporabi Vaše peči. Za bolj podrobni opis

A

upora-be preberite ta navodila v celoti.

izklopa
B

1

Odstranite embalažo (glej sliko A na strani poglavje A)

2

Napolnite prenosni rezervoar I in pred prvim vžigom

3

Vstavite baterije v ležišče  (glej sliko G, poglavje A).

4

Preverite če gorilna komora D pokončno stoji v svojem ležišču

Rebrasti gumb za
nastavljanje višine
plamena

počakajte 180 minut (glej sliko I, poglavje B).

C

Gumb za vklop

4

Izgorevalna komora

E

Ročica izgorevalne
komore

(glej sliko F, poglavje A).

5

Tipka zasilnega

F
Peč prižgite tako, da zavrtite rebrasti gumb 2 v desno v njegov

Prikazovalnik nivoja
goriva

končni položaj. Za vžig grelnika na rahlo pritisnite gumb za vžig 3.
(glej sliki K in L, poglavje C).

G

Rešetke

6

Preden po vžigu preverite ali peč pravilno gori,

H

Pokrov ležišča

7

Peč ugasnite (glej poglavje E).

rezervoarja

mora preteči 10 - 15 minut. (glej poglavje D)

• Zaradi protipožarne varnosti rezervoar vedno polnite,

I

Prenosni rezervoar

J

Prikazovalnik
nivoja goriva na

ko je grelnik izklopljen, ali celo v drugem prostoru, ne v

rezervoarju

tistem, v katerem je grelnik postavljen.
• V
 edno zagotovite, da je rezervoar pravilno zaprt, ko vanj
dolivate gorivo, in da je na varni razdalji od vseh virov
toplote ali odprtega plamena (glejte poglavje B).
• Vse posode z gorivom skladiščite z originalnimi pokrovčki

K

Ležišče baterij

L

Ročaj



Ohišje

in pečati v hladnem in temnem prostoru.
• Gorivo se stara. Na začetku vsake ogrevalne sezone uporabite novo gorivo.
• Če boste kot gorivo za ogrevanje uporabljali Qlima
Premium Quality Fuels, boste s tem zagotovili, da boste
vedno uporabljali kakovostno gorivo.
• Preden zamenjate znamko in/ali tip goriva, poskrbite, da
bo mobilni grelnik najprej popolnoma porabil vse gorivo
v grelniku.
Pri prvem vklopu peči, bo peč nekaj časa dišala »po
novem«.

y
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KAJ MORATE VEDETI V NAPREJ
VEDNO ZAGOTOVITE ZADOSTNO ZRAČENJE
Ta naprava ima vgrajen varnostni sistem, ki peč ugasne, ko je temperatura v prostoru
previsoka. Potem ko peč ugasne (ročno ali samodejno), je 15 minut ne smete ponovno
zagnati. Da bi preprečili škodo na napravi, peči v tem času ne vžigajte na silo. Pred
uporabo izdelka pazljivo preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za nadaljnjo
pomoč. Izdelek uporabljajte le, če je skladen z lokalno/nacionalno zakonodajo, predpisi in standardi. Ta izdelek je namenjen izključno uporabi kot peč zraka v stanovanjih
in stanovanjskih hišah in je primeren za uporabo izključno v suhih, notranjih prostorih
kot so dnevna soba, kuhinja ali garaža in v normalnih bivalnih pogojih.
Tega izdelka ne smete uporabljati kot glavno grelno napravo.
Za vsak model peči, je določena minimalna prostornina, v kateri se peč lahko varno
uporablja brez dodatnega zračenja (glej poglavje J). Če je prostor manjši od minimalnega določenega, vedno pustite okno ali vrata priprta za ca 2,5 cm. To priporočamo
tudi v dobro izoliranih prostorih, ali prostorih brez pretoka zraka, ter na višinah nad
1500 m. Peči ne uporabljajte v kleteh ter podzemnih prostorih.

VARNOSTNI SISTEM
Kadar je sobna temperatura relativno nizka (19 do 20°C), se lahko peč kmalu po
vklopu samodejno ugasne. Samodejni izklop peči zaradi v sami peči akumulirane
toplote sproži predpisani varnostni mehanizem. Kadar bo peč uporabljana pri nižjih
temperaturah do samodejnega izklopa ne bo prišlo.

VARNA PLOŠČA
Peč ima vgrajeno varno ploščo. Le ta močno zmanjša temperaturo zgornje plošče
peči. Tako se zmanjša možnost opeklin pri dotiku plošče. Zavedajte se, da zgornja
plošča kljub temu postane vroča. lzogibajte se dotikom plošče ali rešetk.
Posebej za Francijo: Vaš grelnik je bil načrtovan za delovanje izključno na gorivo
za tekočinske mobilne grelnike v skladu z Odlokoma 18-07-2002 in 25-06-2010.
Uporaba drugih goriv je prepovedana. Pozanimajte se pri dobavitelju ali na naši
spletni strani preverite naslove naših prodajalcev na drobno. Tekočinski mobilni
grelnik je mišljen kot dodatni grelnik in ne kot neprekinjen vir toplote.
Posebej za Veliko Britanijo: Uporabljajte le parafinsko gorivo razreda C1 v skladu z
BS2869; 2. del, ali enakovredno gorivo.
Uporabnik mora poskrbeti, da bo upošteval naslednja pravila za pravilno uporabo:
NE
 porabljajte tekočinskega mobilnega grelnika v prikolicah, avtodomih, na
u
plovilih in v kabinah vozil;
uporabljajte tekočinskega mobilnega grelnika v nezadostno prezračenih prostorih (glejte preglednico z lastnostmi, v kateri so navedene najmanjše dovoljene velikosti prostora za ogrevanje), v podzemnih prostorih in/ali na nadmorski
višini nad 1500 metrov;
spreminjajte varnostnih naprav grelnika.
Uporaba tovrstnega ogrevanja v javnih prostorih je odvisna od že izdanih predpisov. V ta namen vnaprej pridobite vse potrebne informacije.

PRAVO GORIVO
Vaša peč je narejena za uporabo visoko kvalitetnega petroleja brez vsebnosti
vode, ter žvepla. Samo to gorivo zagotavlja čisto in pravilno izgorevanje. Uporaba
drugega nekakovostnega goriva bo povzročila:

y
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E
E
E
E
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nabiranje katranskih usedlin na stenju
nepopolno izgorevanje
skrajšano življenjsko dobo peči in stenja
dim in/ali neprijeten vonj
bele usedline na mreži ali ohišju.

Uporaba pravega petroleja je pomembna za varno, učinkovito in udobno uporabo
Vaše peči. Dveletna garancija peči je veljavna je veljavna le ob uporabi petroleja
Qlima Extra ali Qlima Kristal. Vaš najbližji prodajalec Qlima prodaja pravo gorivo
ali pa Vam svetuje kje ga lahko kupite.

Samo uporaba pravega
petroleja zagotavlja varno,
učinkovito in udobno uporabo
Vaše peči.

A

NAVODILA ZA UPORABO

A

E

E

E

E

E

PRIPRAVA PEČI
1

B

 revidno izvlecite peč iz embalaže in preverite vsebino kartonske škatle.
P
Poleg peči morate imeti tudi:
E transportni pokrovček
E ročna črpalka za gorivo
Shranite embalažo (glej sliko A) za hranjenje in transport peči.

2

Odstranite ostale dele varovalnega materiala:
E Odstranite desno stran z rešetke. Dvignite rešetko iz reže (slika B) in jo
povlecite naprej.
E Oba konca iz embalaže povlecite v strani in obenem nekoliko navzdol
(slika C).
E Gorilno komoro vzemite iz peči in iz njenega ležišča odstranite embalažo
(glej sliko D).
E Komoro postavite nazaj v njeno ležišče. Komora je v ležišče postavljena
pravilno takrat, kadar se lahko s pomočjo držala E enostavno  premika v
levo in desno (glej sliko E). Zaprite rešetke tako, da jih rahlo privzdignete
in postavite nazaj v ležišče.
E Odprite pokrov zamenljive posode  in odstranite kos stiropora.

3

Napolnile rezervoar, kot je opisano v poglavju B.

4

Vstavite baterije v njihovo ležišče  na zadnji strani peči (slika F). Prepričajte
se, da pozitivni in negativni pol baterij ležita pravilno glede na v ležišče odtisnjene oznake + in - . Zaprite pokrov baterije.
E NE zamešajte polov »+« in »–«
E NE polnite baterij, ki niso namenjene za ponovno polnjenje!
y

C

D

E

7

E NE mešajte različnih vrst in znamk baterij, NE mešajte starih in novih baterij
E	Kadar je aparat shranjen ali je neuporabljen dolgo časa: vedno odstranite
baterije
E NE povežite priključkov za napajanje z električno energijo v kratki stik
E Če želite baterije odstraniti: enostavno jih odstranite iz predala za baterije

E

5

Tla morajo biti trdna in popolnoma ravna. Če peč ni nameščena vodoravno, jo
premaknite. Ne poskušajte je naravnati tako, da pod njo podstavljate knjige
ali druge predmete. Prosim preberite dodatna navodila o postavitvi peči, ki jih
najdete v embalaži.

6

Peč je sedaj pripravljena za uporabo.

F

B
G

H

NATAKANJE GORIVA
Odstranljivi rezervoar napolnite na primernem kraju, saj vedno lahko pride do razlitja. Sledite spodaj opisanemu postopku:
1

Prepričajte se, da je peč izklopljena.

2

Odprite zgornji pokrov in dvignite odstranljivi rezervoar iz grelnika (slika G).
Opomba: Iz rezervoarja lahko izteče nekaj kapljic. Postavite odstranljivi rezervoar na tla (tako da gleda navzgor, ročica naj bo na tleh) in odvijte pokrovček
za gorivo.

3

Napolnite odstranljivi rezervoar s črpalko za gorivo (glejte navodila za ravnanje s črpalko za gorivo). Zagotovite, da je višje kakor odstranljivi rezervoar
(slika H). Vstavite rebrasto gibljivo cev v odprtino odstranljivega rezervoarja.

4

Z merilno napravo preverjajte napolnjenost odstranljivega rezervoarja med
polnjenjem (slika I). Ko merilna naprava prikazuje, da je rezervoar poln, nehajte dolivati gorivo. Rezervoarja nikoli ne napolnite preveč, še posebej takrat
ne, ko je gorivo zelo hladno (gorivo se raztegne, ko se segreje).

5

Pustite, da preostanek goriva v črpalki steče nazaj v kantico za gorivo in pazljivo odstranite črpalko. Pokrovček za gorivo pazljivo privijte nazaj na rezervoar.
Pobrišite morebitno razlito gorivo.

6

Prepričajte se, če je pokrovček rezervoarja trdno zaprt, vstavite rezervoar v
peč s pokrovčkom navzdol in zaprite pokrov.

I

C

+
J

PRIŽIGANJE PEČI
Nova peč ob prvi porabi lahko nekaj časa oddaja vonj po novem. Zato poskrbite za
dodatno zračenje, ali pa peč prižgite zunaj.
Pred prvo uporabo peči v ležišče najprej vstavite poln prenosni rezervoar in
počakajte 180 minut .Tako se bo stenj pravilno namočil z gorivom. Enak postopek ponovite tudi takrat, ko ste porabili vse gorivo iz rezervoarja ali je stenj
zamenjan znovim.
Pred vžigom na prikazovalniku nivoja goriva F preverite, ali je v rezervoarju
dovolj goriva.

+

Sledite naslednjim korakom:

y
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Peč vedno prižgite s pomočjo vžigalne mehanizem. Ne uporabljajte vžigalic ali
vžigalnika.
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+

K

D
L

1

Rebrasti gumb za nastavljanje višine stenja 2 zavrtite v desno v končni
položaj (slika K).

2

Gumb za vžig 3 pritisnite navzdol (sl. 1), pri tem pa ne uporabite prevelike
sile. Gumb spustite takoj, ko se pri dnu komore pojavi plamen D.

Ko je peč prižgana vedno preverite če gorilna komora D stoji vodoravno v svojem ležišču. To storite s pomočjo držala E (slika E) tako, da jo rahlo zavrtite v
levo in desno. Gibanje mora biti gladko. Če komora v ležišču ne stoji pravilno,
se lahko ob izgorevanju pojavijo dim in saje.

DELOVANJE PEČI
Ko je peč prižgana, mora preteči 10 - 15 minut preden lahko preverite ali gorenje
poteka pravilno. Previsok plamen lahko povzroča dim ali saje, prenizek plamen pa
vonj. Na sliki Q lahko vidite, kako visoko sme vaš grelnik goreti najmanj in največ.
Plamen se lahko delno nastavlja z rebrastim vrtljivim gumbom 2 (slika M).
Prenizek plamen lahko povzročijo tudi:
E premalo goriva
(napolnite rezervoar)
E nekvalitetno gorivo
(govorite s svojim trgovcem)
E nezadostno zračenje
(priprite okno ali vrata)
E obrabljen stenj
(pokličite servis ali zamenjajte stenj,
glej odstavek L)

F

E

UGAŠANJE PEČI

F

NAPAKE IN ODPRAVLJANJE NAPAK

Peč približno eno minuto pustite goreti na najnižji poziciji (slika M). Vrtljivi gumb
zavrtite do konca v desno. Plamen bo čez nekaj časa ugasnil.

M

N

G

Ce težave ne morete rešiti s pomočjo spodnjih nasvetov, pokličite servis.
PEČ SE NE PRIŽGE
E Preverite ali so baterije pravilno vstavljene v ležišče (slika F).
E Baterije so skoraj prazne. Zamenjajte jih (slika F).
E V rezervoarju ni goriva, ali pa ste zamenjali stenj. Vstavite napolnjen rezervoar. Ob menjavi stenja pred prvim vžigom počakajte 180 minut.
E Gumb vžigalnika C pritiskate premočno. Gumb pritisnite nežno. (poglavje C).
NEPRAVILEN PLAMEN IN/ALI DIM IN/ALI SAJE
E gorilna komora D ni pravilno nameščena; obračajte jo sem ter tja s pomočjo
ročice E, dokler premikanje ni več trdo, komora pa stoji vodoravno v ležišču.
E Uporabljate gorivo, ki mu je pretekel rok uporabe. Vsako sezono pričnite s
svežim gorivom.
E Uporabljate napačno gorivo. Glejte poglavje »Kaj morate vedeli v naprej«,
odstavek »pravo gorivo«
E Na dnu peči se je nabral prah. Pokličite servis.
E Višina stenja ni nastavljena pravilno Pokličite servis.
PEČ POČASI UGASNE
E Rezervoar je prazen. Glejte odstavek B.
E V filtru goriva je voda. Posušite filter (poglavje H, slika ).
E V spodnji rezervoar je prišla voda. Pokličite servis.

y
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Zgornji del stenja je otrdel. Peč naj gori, dokler ne porabite vsega goriva
(poglavje G). Uporabite pravi petrolej.
Uporabljate gorivo, ki mu je pretekel rok uporabe. Vsako sezono pričnite s
svežim gorivom.

PEČ GORI Z NIZKIM PLAMENOM
E Stenj stoji prenizko. Pokličite servis.
E Preden ste napolnili rezervoar, je izgorel skoraj ves petrolej. Napolnite rezervoar in ga vstavite v ležišče. Pred prižiganjem peči počakajte 180 minut.
E Uporabljate napačno gorivo. Glejte poglavje »Kaj morate vedeli v naprej«,
odstavek »pravo gorivo«
E Soba ni dovolj prezračena. Pustite za nekaj časa odprto okno ali vrata.
PEČ GORI S PREVELIKIM PLAMENOM, PLAMENA NI MOČ NASTAVITI
E Uporabljate nepravilno, preveč vnetljivo gorivo. Glejte poglavje »Kaj morate
vedeli v naprej«, odstavek »pravo gorivo«
E Višina stenja ni nastavljena pravilno Pokličite servis.

G

VZDRŽEVANJE
Vaša peč skoraj ne potrebuje vzdrževanja. Kljub temu pa je pomembno, da z
mehko krpo sproti čistite s peči prah in madeže. Drugače se zapečejo v peč in jih je
težko odstraniti. V normalnih pogojih, se obrabljajo le 2 deli:
1. BATERIJE
Baterije lahko zamenjate sami. Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi odpadki.
Ravnajte skladno z lokalnimi zakoni o odlaganju kemičnih odpadkov. Baterij ne
smete vreči v ogenj, saj lahko eksplodirajo ali pa se lahko sprostijo nevarne snovi.
2. VŽIGALNIK
Vžigalnik bo zdržal dlje, če boste peč prižigali pravilno. Baterije menjavajte
pravočasno, gumb vžigalnika pa ne pritiskajte premočno. Kadar se nit vžigalnika
tuljave pretrga, je vžigalnik potrebno zamenjati.

++
H
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Ne odstranjujte delov peči sami. Za popravilo vedno pokličite servis.

Pred pregledom peči vedno najprej počakajte, da se peč ohladi.

SHRANJEVANJE (PO KONČANI SEZONI)
Priporočamo, da na koncu sezone porabite vse gorivo iz rezervoarja in pravilno
shranite peč. Sledite naslednjim korakom:
1

Peč prižgite zunaj prostora in pustite, da porabi vse gorivo.

2

Pustite, da se peč ohladi.

3

Peč očistite z vlažno, mehko krpo, nato jo osušite še s suho.

4

Baterije vzemite iz njihovega ležišča  in jih shranite v suhem prostoru.

5

Očistite filter za gorivo.

6

O

I

Transportni pokrovček

J

Peč shranite v čistem prostoru brez prahu v njeni originalni embalaži.
Neporabljenega goriva ne uporabljajte v novi sezoni. Ostanek goriva ne zavrzite, ampak ga odložite v skladu z lokalnimi zakoni o odlaganju kemičnih
odpadkov. Novo sezono vedno pričnite s svežim petrolejem. Pred prvo uporabo v sezoni sledite zopet vsem korakom teh navodil začenši z odstavkom A.

TRANSPORT
Da bi se izognili iztekanju goriva med prevažanjem peči sledite naslednjim korakom:
1

Pustite, da se peč ohladi.

2

izvlecite rezervoar I iz peči in odstranite filter. Nekaj kapljic goriva lahko
kapne iz filtra. Pripravite krpo. Shranite rezervoar in filter izven peči.

3

V ležišče filtra vstavite transportni pokrovček (slika O). Tesno ga namestite.

4

Peč vedno prenašajte v navpičnem položaju.

SPECIFIKACIJE
R4224STC-2
Vžig

električni

Gorivo čisti
Kapaciteta (kW)*

R7227STC-2
petrolej

2.4

2.7

Primeren za velikost sobe (m3)**

40-85

45-95

Poraba goriva (l/uro)*

0.250

0.281

Poraba goriva (g/uro)*

200

225

čas gorenja s polnim rezervoarjem (ur)*

16.8

15.0

Kapaciteta rezervoarja (l)

4.2

4.2

Teža (kg)

8.6

8.7
širina 455

Dimenzije (mm) (vključno s podnožjem)

globina 295
višina 495

Potrebne baterije
Stenj

6V D.C. (R14 x 4)
O

* ob nastavitvi na maksimum
**navedene vrednosti so zgolj indikativne
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1

MENJAVA STENJA

2

L

PRED MENJAVO STENJA SE PREPRIČAJTE, DA JE,
PEČ UGASNJENA IN HLADNA.
1a. Odprite pokrov posode  in odstranite posodo za
gorivo .

3

4

1b. Odstranite baterije, da preprečite nevarnost opeklin.
1c. Na sprednji strani odprite rešetko in odstranite zgorevalno komoro .
1d. Odstranite element za prilagajanje stenja  in gumb za
vžig 3, tako da ju povlečete naravnost ven.
2a. Odvijte 5 vijakov ohišja grelnika , 1 na zadnji strani, 2
na desni in 2 na levi strani.

5

6

2b. Odstranite tipalo na zadnji strani ohišja .
3.

Ohišje grelnika povlecite naravnost navzgor in ga
odstranite.

4.

Odvijte 1 vijaka z vetrom A/B.

5a. Priključek (1EA) odstranite z vžigalnika.
5b. Odvijte 2 vijaka in odstranite samodejni mehanizem za
izklop naprave v primeru padca.
7

8

5c. Odstranite 3 konektorje (4EA) s tiskanega vezja.
6.

Odvijte 4 krilne matice.

7.

Odstranite element za nastavljanje stenja.

8.

Pritisnite iglo stenja na notranji strani elementa za
nastavljanje stenja. Ločeno enega od drugega odstranite stenj, nosilec stenja in element za nastavljanje stenja.

9.
9

10

Namestite nov stenj, s tremi iglami ga pritrdite navzgor
v tri odprtine (glejte puščico, usmerjeno navzgor, na
nosilcu stenja).

10. Nov stenj pritisnite na zobe nosilca, tako da se stenj
čvrsto, gladko in brez gub prilega notranji strani elementa za nastavljanje.
11. Igle poravnajte z odprtinami znotraj elementa za nasta11

12

vljanje stenja. Previdno potisnite vsako od treh igel stenja (zdaj so pritrjene na nosilec stenja) navznoter. Tri igle
vstavite v diagonalne žlebičke elementa za nastavljanje
stenja. Vsako od treh igel močno pritisnite v odprtine.
12. Zasukajte gumb za nastavljanje stenja  in preverite, ali
se stenj prosto premika navzgor in navzdol.
13. Element za nastavljanje stenja potisnite navzdol po

13

14

cevi za zrak. Gumb za nastavljanje stenja usmerite proti
sprednji strani grelnika.
14. Ponovno namestite 4 krilne matice, vendar jih še ne privijte.
15. Stenj zasukajte v najvišji položaj in postopoma privijte
krilne matice.
16. Preverite višino stenja. Stenj mora biti 0,8 cm nad

y
14

obročkom.

17. Preverite, ali je med nosilcem stenja in cevjo za zrak
15

16

dovolj vmesnega prostora. Vmesen prostor mora biti
povsod enak.
18a. Pritisnite gumb za ugašanje  in ponovno namestite
zaščito pred padcem.
18b. Priključek (1EA) odstranite z vžigalnika.
19. Pritisnite gumb za ugašanje  in preverite delovanje

17

18

zaščite pred padcem, tako da se aktivira nihalo.
20. Ponovno namestite samodejen vžig.
21. Ponovno namestite zaščito pred vetrom A/B.
22. Ponovno namestite ohišje .
23. Privijte 5 vijakov ohišja in ponovno namestite tipalo na
zadnjo stran ohišja .
24. Ponovno namestite zgorevalno komoro  in posodo za

19

20

gorivo .
25. Gumb za stenj 2 in gumb za vžig 3 namestite nazaj.
Zaprite prednjo ploščo.
Vstavite baterije in napolnite posodo za gorivo z gorivom vrhunske kakovosti. Posodo z gorivom vstavite
v grelnik in počakajte najmanj 180 minut, da se stenj

21

22

23

24

popolnoma premoči z gorivom.

25
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Distributed in Europe by PVG Holding B.V.
D Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte unsere Website www.qlima.com, oder setzen Sie sich mit
unserem Kundendienst in Verbindung (T: +31 412 694 694).

DK For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til www.qlima.com eller det lokale Kundecenter (T: +45 77
34 33 30).

ES Si necesita información o si tiene algún problema, visite nuestra página Web www.qlima.es, o póngase en contacto con el servicio cliente (T:
+34 916 113 113).

F Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur notre site Web (www.qlima.fr /
www.fr.qlima.be) ou contactez notre service client (T : +33 2 32 96 07 47 / +32 (0)3 326 39 39).

FIN Jos haluat huoltoapua, lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu verkkosivustoon osoitteessa www.qlima.com tai kysy neuvoa PVG
kuluttajapalvelukeskuksesta (T: +45 77 34 33 30).

GB If you need information or if you have a problem, please visit the our website (www.qlima.com) or contact our sales support (T: +31 412 694
694).

I Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web www.qlima.it oppure contattate il Centro Assistenza Clienti (T: +39 0571 628 500).
N Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene www.qlima.com. Alternativt kan du kontakte
med PVG’ forbrukertjeneste (T: +45 77 34 33 30).

NL Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de onze website (www.qlima.nl / www.qlima.be) of neem contact op met

lub skontaktuj się z Centrum kontaktów Qlima (T: +48 48 613 00 70)

S Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka www.qlima.com eller kontakta Qlima kundtjänst (T:
+45 77 34 33 30).

PVG Holding BV – Kanaalstraat 12 C - 5347 KM Oss – the Netherlands
P.O. Box 96 – 5340 AB Oss – the Netherlands
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SLO Če želite dodatne informacije, obiščite spletno mesto podjetja na naslovu www.qlima.si ali pokličite na telefonsko (T: +386 (0)41 674 139).
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de afdeling sales support (T: +31 412 694 694 / +32 (0)3 326 39 39).

P Se necessitar de informações ou se tiver problemas, visite o Web site www.qlima.es ou contacte o Centro de Assistência (T: +34 916 113 113).
PL W przypadku problemów i w celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź stronę internetową Qlima dostępną pod adresem www.qlima.com

