
 

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali izdelke a, ki so izdelani kakovostno in s 

skrbnostjo, z okolju prijaznim postopkom in v naših modernih 

tovarnah, da vam lahko ponudijo najvišjo stopnjo učinkovitosti. 

Priporočamo, da pred prvo uporabo grelca pazljivo preberete ta uporabniški priročnik in 
ga shranite za poznejšo uporabo ter s tem ohranite grelec Simfer kot nov, da vam bo 
služil na najbolj učinkovit način. 

OPOMBA: 

Ta uporabniški priročnik je bil napisan za več modelov. Nekatere značilnosti, navedene 
v priročniku, morda ne bodo na voljo na vaši napravi. Te specifikacije so označene z 
oznako *. 

Naprave so proizvedene za uporabo v gospodinjstvu. Niso primerne za industrijske 
namene. 

»PRED NAMESTITVIJO ALI UPORABO NAPRAVE PREBERITE TA PRIROČNIK.« 

Ta izdelek je proizveden z okolju prijaznim postopkom in v najsodobnejših prostorih. 

»Skladno z direktivo EEO.« 
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1. VARNOSTNA NAVODILA 

Električni panelni grelec je oblikovan za delovanje pri stopnji napetosti 230 
V, 220-240 V. Grelec uporabljajte le z alternativnim tokom (AC) pri navedeni 
napetosti. 

Prepričajte se, da električni panelni grelec priključite na ozemljeno vtičnico. Proizvajalec 
zavrača kakršne koli odgovornosti za škodo ali nesreče, ki izhajajoči iz neozemljenega 
delovanja. 

Električni panelni grelec namestite v skladu z navodili za montažo, ki so navedena v 
priročniku. Grelec vedno uporabljajte v pokončnem položaju. Nikoli ga ne uporabljajte v 
vodoravnem položaju. 

Naprave ne nameščajte ali uporabljajte v primeru kakršne koli okvare ali zlomljenih delov. 
Obrnite se na najbližji pooblaščeni servis. 

Če bo naprava delovala na podstavku, pazite, da jo namestite na ravno površino. 
V primeru, da električni panelni grelec dlje časa ne bo deloval, kot tudi med čiščenjem, 

izključite napajalni kabel iz električne vtičnice. Hranite napajalni kabel električnega panelnega 
grelca na varnem mestu. V nasprotnem primeru se lahko spotaknete in padete čez kabel. 

Med ravnanjem, montažo in uporabo, zaščitite električni panelni grelec pred udarci. 
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Električnega panelnega grelca ne uporabljajte za druge namene, kot pa za ogrevanje. Na 
grelec ne polagajte oblačil ali ga pokrivajte. 

Grelca ne pokrivajte, da ne pride do pregrevanja.  

Električnega panelnega grelca ne uporabljajte v prostorih, kjer se uporabljajo ali shranjujejo 
vnetljivi materiali (olje, plin in drugi vnetljivi materiali). 
Električnega panelnega grelca ne potapljajte. Preprečite stik s tekočinami. 

V nasprotnem primeru lahko pride do usmrtitve z električnim tokom. 
Prosimo, hranite kabel električnega panelnega grelca na varnostni razdalji pred morebitno 
napetostjo. Ne odklapljajte naprave z vlečenjem za kabel. 
Električnega panelnega grelca ne upravljajte z mokrimi rokami. Posušite si roke preden 
vklopite napravo, se dotaknete gumbov na napravi ali vtičnice. 

1. VARNOSTNA NAVODILA 

Otroci se ne smejo igrati z napravo. 
Ne pokrivajte naprave, da ne pride do pregrevanja. 
Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne nahajajo v bližini naprave brez stalnega nadzora. 
Opozorilo: nekateri deli tega izdelka so lahko zelo vroči in lahko povzročijo opekline. 
Še posebej je treba paziti na mestih, kjer so otroci in ogrožene osebe. 
Otroci, stari od 3 do 8 let lahko napravo vklopijo/izklopijo, samo če je bila postavljena in 
nameščena v normalni položaj za delovanje in če so otroci pod nadzorom ali pa so prejeli 
navodila o varni uporabi naprave in razumejo vpletene nevarnosti. Otroci, stari od 3 do 8 let 
ne smejo priklapljati, upravljati in čistiti naprave ali izvajati vzdrževalnih del. 
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1. VARNOSTNA NAVODILA 

• Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroci) z zmanjšanimi 
fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi, brez izkušenj in/ali znanja, 
razen če jih nadzoruje ali jih je o uporabi naprave poučila oseba, ki je 
odgovorna za njihovo varnost. Otroke je treba nadzorovati, saj boste tako 
zagotovili, da se z napravo ne bodo igrali. 

• Izogibajte se kapljanju tujih snovi ali kovinskih delcev v zračne kanale 
električnega panelnega grelca; v nasprotnem primeru lahko povzročite 
nevarnost požara ali usmrtitve z električnim tokom. 

• Električnega panelnega grelca ne nameščajte v bližino zaves ali drugega 
pohištva. Naj bo naprava vsaj 1 meter vstran od vnetljivih predmetov, kot so 
pohištvo, postelje, papir, oblačila in zavese. 

• Pred premikanjem električnega panelnega grelca ga izključite in počakajte, 
da se ohladi. Počakajte, da se naprava ohladi in jo še le nato premikajte. 

• Električnega panelnega grelca ne upravljajte neposredno pod vtičnico. 

• Napajalni kabel električnega panelnega grelca ne napeljite pod zavesami ali 
preprogami. 

• Ne priklapljajte več kot ene naprave na eno vtičnico. 

• Električni panelni grelec se med delovanjem segreje. Izogibajte stiku z 
vročimi površinami, da ne pride do opeklin. 

• Naprave ne uporabljajte v bližini kadi, umivalnikov, tušev in bazenov. 

• Električni panelni grelec uporabljajte v skladu z zakonskimi varnostnimi 
predpisi. 

• Ne pokrivajte mreže za odvajanje zraka s stenami ali drugimi ovirami, da ne 
preprečite pretok zraka. Preverite, da mreža za odvod zraka stoji vsaj 0,5 
metra od ovir, kot so stene ali zavese. 

• Če je treba napajalni kabel (priključek na vtičnico) električnega panelnega 
grelca zamenjati ali v primeru okvare, izvedite zamenjavo preko najbližjega 
POOGLAŠČENEGA SERVISERJA. Ne upravljajte naprave, če je v okvari. 
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2. OPIS GRELCA IN TEHNIČNI DIAGRAM 

Prednji pokrov električnega panelnega grelca je izdelan iz jeklene pločevine s hladnim 
stiskanjem. Naprava omogoča ogrevanje s pomočjo reber na grelni tuljavi iz aluminija v 
notranjosti. Hladen zrak iz kanalov na spodnjem delu telesa teče skozi grelna rebra 
grelne tuljave in nato pride ven skozi zračne kanale na prednjem pokrovu kot topel zrak. 
To omogoča obliko naravne konvekcije zraka za ogrevanje prostora. Naprava izstopa 
zaradi svojega kratkega časa segrevanja, malo zasedenega prostora in lahkosti. 

1. Telo 

2. Prednji pokrov 
3. Termostat in gumb za nastavitve 
4. Grelna tuljava 
5. Varnostni termostat (znotraj naprave) 
6. Stikalo za obnovitev (znotraj naprave) 
7. Stikalo za polnitev 
8. Kabel z vtičem 
Slika 1, 2 
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3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

     IK1500T0W S 
4170 KV 

IK2000T0W S 
4220 KV 

IK2500T0W S 
4270 KV VRSTA S 4100 KV S 4150 KV S 4200 KV S 4250 KV 

Širina mm 450 450 450 450 450 450 450 
Višina mm 700 700 900 900 700 900 900 
Višina mm 105 105 105 105 105 105 105 
Teža kg        
Nazivna moč W 1000 1500 2000 2500 1500 2000 2500 
Napetost V 220 220 220 220 220 220 220 
Tok A        
Frekvenca Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 
Stikalo za vklop/izklop Da Da Da Da Da Da Da 
Dolžina kabla 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Barva (standardna) RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 
Zaščitni razred 1 1 1 1 1 1 1 
Zaščita pred razlitjem vode P 24 P 24 P 24 P 24 P 24 P 24 P 24 
Varnostni termostat za 
zaščito pred pregrevanjem 

Da Da Da Da Da Da Da 

Nadzor mehanskega 
termostata 

Da Da Da Da Da Da Da 

Barvne možnosti (x) Bela Bela Bela Bela Bela Bela Bela 
 

Model električnega grelca Priporočljivo 
Moč ogrevanja 
(watt) 

Prostor 
(m2) 

S 4100 KV 1000 10-20 

S 4150 KV 1500 15-30 

S 4200 KV 2000 20-40 

S 4250 KV 2500 25-50 

IK1500T0W-S 4170 KV 1500 15-30 

IK2000T0W-S 4220 KV 2000 20-40 

IK2500T0W-S 4270 KV 2500 25-50 
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1. Električni panelni grelec izstopa zaradi zelo kratkega časa segrevanja, 
malo zasedenega prostora in lahkosti. 

2. Še ena ključna varnostna funkcija električnih panelnih grelcev je sposobnost 
naprave, da se samodejno izklopi, če se naprava zaradi kakršnega koli 
razloga pregreje. Varnostni termostat za zaščito pred pregrevanjem v 
notranjosti naprave izklopi napravo in nadaljuje z delovanjem, ko temperatura 
naprave pade na normalno raven. 

3. Majhne razlike v temperaturi okolja še vedno vplivajo na vaše telo. Električni 
panelni grelci ohranjajo zrak v katerem živite svež in Vam omogočajo 
prilagoditev temperature prostora. 

4. Neverjetno večja površina grelca v primerjavi s podobnimi napravami 
omogoča temu električnemu panelnemu grelcu, da zagotavlja uravnoteženo 
porazdelitev toplote in preprečuje zgorevanje prahu v zraku, kar vodi do 
nezaželenih vonjav. Električni panelni grelci so okolju prijazni, saj delujejo na 
elektriko. Dobro znano je, da je električna energija najčistejša oblika energije, 
ki jo je najpreprostejše proizvesti in nadzorovati. Naprave pretvorijo vso 
električno energijo v toploto in s tem zagotovijo učinkovito porabo moči, 
obenem pa pripomorejo k okolju. 
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4. PREDONOSTI ELEKTRIČNEGA PANELNEGA GRELCA IN TEHNIČNI 
DIAGRAM 

L = faza 
N = nevtralen 
PE = ozemljen 
De = stikalo za polnitev 
Lter = varnostni termostat 

Ter = ročno nastavljiv termostat 

Rl = grelna tuljava 
R2 = grelna tuljava 
Anh = stikalo za 

vklop/izklop 



 

5. Prvotni strošek investicije za električni panelni grelec je veliko nižji v primerjavi 
z drugimi sistemi ogrevanja. Naprave ne potrebujejo zunanjih enot ali 
elementov, kot so cevi, kotli, kombinirani rezervoarji za gorivo. Ne 
predstavljajo dodatnih stroškov vzdrževanja. 

4- PREDONOSTI ELEKTRIČNEGA PANELNEGA GRELCA (nadaljevanje) 

1. Odvodni kanali na prednjem pokrovu usmerjajo pretok vročega zraka vstran 
od stene in preprečujejo nabiranje prahu na grelcu in zmanjšujejo nastajanje 
dima. Zato grelec ne poškoduje barve na stenah ali spremeni njihove barve s 
časom. 

2. Namestitev električnega panelnega grelca Simfer je zelo preprosta. Ne 
zahteva veliko orodja ali pripomočkov, potrebnih za druge sisteme. Vse kar 
potrebujete za namestitev modela s podstavkom je izvijač, za stenski model 
pa izvijač in vrtalnik. 

3. Čiščenje površine in postopki fosfatizacije za električni panelni grelec Simfer 
se izvedejo samodejno v modernih proizvodnih obratih; zatem se nanese 
elektrostatična barva v prahu, ki se nato posuši pri temperaturi 200°C. 
Uporabljena barva ne vsebuje kemikalij, ki so nevarna za zdravje ljudi. 

4. Embalaža je oblikovana tako, da ščiti izdelek pred poškodbami med 
zlaganjem, ravnanjem in montažo, kar bi čez čas povzročilo rjo e in izrabljen 
videz. 

NAVODILA ZA NAMESTITEV NA STENO 

1. Odprite škatlo in odstranite grelec z zaščitnim najlonom. Odstranite zaščitni najlon 
in pazite, da pri tem ne poškodujete naprave. Upognite vzmeti kavljev, ki so pritrjeni 
na napravo in jih odstranite. 
2- Postavite napravo v bližini električne vtičnice, da preprečite nepotrebno napetost 
na napajalnem kablu električnega panelnega grelca. 
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2. Ko določite pravilno mesto, označite mesta za luknje, ki so potrebna za montaži, v 
skladu z dimenzijami, prikazanimi na sliki 7. 
Kavlje, ki so prikazani na sliki 5, lahko uporabite kot šablono za postopek 
označevanja. Postavite kavlje na steno za označevanje in označite mesta lukenj 
čez ovalne luknje na kavljih; preverite, da bo panelni grelec postavljen (po 
možnosti) vsaj 100 mm nad tlemi. Upoštevajte minimalne zahtevane mejne 
vrednosti pod, nad in na straneh grelca in tako zagotovite učinkovito delovanje 
naprave. (Slika 6) 

3. Ko imate oznake, zvrtajte luknje z uporabo 07 mm svedra. Zabijte plastične 
stenske čepke, ki so priloženi kot del montažnega kompleta. 

4. S priloženimi izvijači trdno pritrdite kavlje na steno. 
Slika 5: Kavlji 
Slika 6: Minimalne mejne vrednosti, potrebne za učinkovito delovanje naprave, 
slika 7: Centri lukenj 

5. Namestite spodnji del hrbtne strani električnega panelnega grelca na plastične 
ležaje na kavlju (prikazano). 

6. Zdrsnite centritne plošče kavljev čez centrirne plošče ležajev na hrbtni strani 
električnega panelnega grelca in potisnite napravo proti steni. Nato upognite 
vzmet kavlja in vstavite vodeno konico v instalacijo kavljev na vrhu naprave. Ko 
spustite vzmetne dele, bo električni panelni grelec nameščen na steno. 

Opomba: Če želite zaradi kakršnega koli namena odstraniti električni panelni grelec, 
upognite vzmeti in jih povlecite čez vodila ter nagnite napravo naprej. Nato jo odstranite 
tako, da povlečete na obeh koncih. 
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NAVODILA ZA NAMESTITEV NA STENO 

Stenska montaža 



 

 

 
 

KODA IZDELKA A B C D K H 
S 4100 KV 400 mm 700 mm 450 mm min. 50 mm min. 50 mm min. 100 mm 
S 4150 KV 400 mm 700 mm 450 mm min. 50 mm min. 50 mm min. 100 mm 
S 4200 KV 600 mm 900 mm 450 mm min. 50 mm min. 50 mm min. 100 mm 
S 4250 KV 600 mm 900 mm 450 mm min. 50 mm min. 50 mm min. 100 mm 
IK1500T0W S 
4170 KV 

400 mm 700 mm 450 mm min. 50 mm min. 50 mm min. 100 mm 

IK2000T0W S 
4220 KV 

600 mm 900 mm 450 mm min. 50 mm min. 50 mm min. 100 mm 

IK2500T0W S 
4270 KV 

600 mm 900 mm 450 mm min. 50 mm min. 50 mm min. 100 mm 
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NAVODILA ZA NAMESTITEV 



 

Uporaba na podstavku 

Odprite škatlo in vzemite grelec iz škatle. Odstranite najlon. Obrnite grelec na glavo in 
vstavite vodilo na plastičnem podstavku v ležaj na dnu grelca, kot prikazuje slika A (1) ter 
obrnite podstavek v smeri urinega kazalca (2) in ga namestite pod grelec. Pritrdite plastični 
podstavek pod grelec z uporabo matic, vijakov in izvijača. (3) 

Obrnite napravo pokonci in jo namestite na podstavek, da bo pripravljena na uporabo. 

 

Upravljanje ročno nastavljivega električnega panelnega grelca 

Napajalni kabel priključite v ozemljeno vtičnico. Vklopite napravo s pomočjo stikala na 
desni strani. Naprava bi zdaj morala biti vklopljena. 
Zvišanje ali zmanjšanje temperature 

Temperaturo lahko prilagodite z uporabo termostata za električnim panelnim grelcem. 
Gumb lahko obrnete v desno ali levo, kot je prikazano spodaj, in nastavite časovnik 
termostata. S tem bo naprava delovala daljši ali krajši čas. 
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Izklop naprave 

Če želite izklopiti napravo, izklopite stikalo na desni strani in nato izključite napravo iz 
napajanja. 
Opomba: Pred uporabo naprave, preberite razdelek »Na kaj je treba paziti pred uporabo 
električnega panelnega grelca in varnostna opozorila«. 
Nastavitev temperature 

Vklop/izklop 

5. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 

 
Električni panelni grelci so oblikovani, da delujejo več let brez vzdrževanja. Nikoli ne 
uporabljajte topil, grobih praškov ali tekočih detergentov. Za čiščenje naprave uporabite 
mehko in vlažno krpo, ne glede na model. Z izjemo steklene plošče, ki jo očistite z uporabo 
čistila za zaslone. Obrišite z mehko in vlažno krpo. Obrnite se na pooblaščenega 
serviserja, če mislite, 
da je z napravo karkoli narobe. 
(Opomba: Med vzdrževanjem in čiščenjem mora biti naprava izklopljena in izključena iz 
napajanja.) 
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5. PREVOZ IN RAVNANJE 

1. Med prevozom in montažo mora biti naprava zaščitena pred udarci. 
2. Pakirane naprave so lahko naložene v največ 3 sloje, kjer so škatle postavljene 

pokončno na ustreznih paletah in v suhem skladišču. 
3. Upoštevajte navodila za ravnanje na embalaži. 
4. Originalno embalažo hranite za premestitev, če je to potrebno. 
5. Če originalna embalaža ni na voljo, zavarujte zunanje površine grelca pred udarci. 

6. PRAKTIČNE IN KORISTNE INFORMACIJE 

Ker je elektrika vsak dan bolj dragocena, upoštevajte naslednje nasvete za učinkovitejšo 
rabo energije: 

1. Ustrezno prezračevanje: Popolnoma odprite okna, vendar le za kratek čas. 
Puščanje priprtih oken dlje časa vodi do večje izgube toplote, kljub temu, da je v 
sobo dovedena le majhna količina svežega zraka. 

2. Namestite izolacijo na vsa vrata in okna. S tem boste prihranili do 5 % energije. 
3. Hranite grelce vstran od drugih predmetov in zagotovite učinkovito delovanje. 
4. Bodite pozorni, da zavese ne ovirajo pretoka zraka. Paneli grelca ne smejo biti 

pokriti z zavesami. 

V nasprotnem primeru zavesa vodi do izgube toplote, saj segreti zrak teče pod 
zaveso in proti oknu. 

5. Znižajte temperaturo, če vas ne bo doma dlje kot štiri ure. 
6. Odpravite vse razpoke stenah, oknih in tleh. 
7. Izolirajte strehe. 
8. Namestite sisteme za samodejno zapiranje vhodov v stanovanjske stavbe. 
9. Udobje v danem okolju je funkcija treh ključnih dejavnikov: Te so temperatura, 

relativna vlažnost in pretok zraka. Relativna vlažnost je merilo za količino vlage, ki jo zrak 
lahko vsebuje. Visoke stopnje relativne vlažnosti upočasnijo odvajanje telesne toplote s 
potenjem, nizka relativna vlažnost pa ga pospeši. 
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V zimskem času je zrak običajno bolj suh. Zato je nakup vlažilca zraka v zimskem 
času dobra ideja. Če namestite vlažilec zraka, se ne boste samo počutili udobneje 
pri nižjih temperaturah, ampak boste prav tako preprečili škodljive vplive suhega 
zraka na gospodinjske predmete, kot je pohištvo. 

11. Okna morajo biti dvojno zastekljena. S tem boste preprečili 40-50 % izgube toplote 
skozi okna. 

OPOMBA: KORAKI ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV PRED KLICANJEM SERVISA 

1. Najprej preglejte izdelek, če je ustrezno vključen v napajanje. 
2. Preverite, ali je kabel zlomljen ali poškodovan. 
3. Preverite, da vtičnica deluje. 
4. Ko preverite zgornje zahteve in če se naprava ne vklopi, čeprav je stikalo 

vklopljeno in gumb termostata v najvišjem položaju, pokličite pomoč uporabnikom, 
brez da bi sami popravljali napravo. 

Proizvajalec: 
SER D.T.M. İç ve Dış Tic. San. A.Ş. 
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 
23. Cadde No:33 Kayseri 

Ta naprava je označena v skladu z direktivo Komisije 2002/96/ES, 
s simbolom prečrtanega zabojnika za smeti. Ta oznaka pomeni, 
da naprave po koncu njene življenjske dobe ne smete zavreči 
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Uporabnik je 
odgovoren, da napravo prevzamejo ustrezni subjekti, ki so 
odgovorni za odlaganje odpadne električne in elektronske 
opreme. Ustrezno odlaganje odpadnih električnih in elektronskih 
naprav omogoča, da se izognemo nevarnostim za ljudi in okolje, 

ki so povezane z neprimernim shranjevanjem in obdelavo teh naprav. 
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