
29950 ET DRŽALO ZA 3 ŽARNICE NAMESTITEV NA POKROV TERARIJA 60cm #107-PT2227 
 

NAVODILA ZA UPORABO 

 
-  za uporabo z varčnimi sijalkami (do 26W), ali z žarnicami (do 25W) Exo Terra 
- z vgrajenim reflektorjem 
- drsni okvir za namestitev dodatkov 
- enostavna montaža 
- stikalo ON/OFF za vklop/izklop 
 
NA VOLJO V 5 VELIKOSTIH 
PT2224: 20X9X15 cm, za 1 sijalko/žarnico 
PT2225: 30x9x15 cm, za 1 sijalko/žarnico 
PT2226: 45x9x20 cm, za 2 sijalko/žarnico 
PT2227: 60x9x20 cm, za 3 sijalko/žarnico 
PT2228: 90x9x20 cm, za 4 sijalko/žarnico 

Držala za žarnice (v nadaljevanju kompaktni pokrovi) Exo Terra Compact se uporabljajo za terarije ExoTerra Natural in 
Exo Terra Screen. Nameščanje teh pokrovov (z 1 do 4 varčnimi sijalkami ali žarnicami) je enostavno. Na posebni drsni  
okvir na vrhu pokrova lahko namestite različne dodatke, ki niso v kompletu in jih je treba dokupiti, npr. digitalni 
termometer Exo Terra, higrometer (vlagomer) in termo-higrometer, termostat in higrostat Exo Terra.  
 
NAVODILA GLEDE NEVARNOSTI POŽARA, ELEKTRIČNEGA UDARA ALI TELESNIH POŠKODB 

POMEMBNA NAVODILA ZA VARNO UPORABO 
OPOZORILO: Da bi se obvarovali pred poškodbami, morate med rokovanjem s pokrovom za terarije Exo Terra 
Compact upoštevati osnovna varnostna navodila, vključno z naslednjimi: 
1.   Pred uporabo preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila in vse pomembne opombe  
   na izdelku, sicer lahko pride do poškodb. 
2. TO NI POKROV ZA AKVARIJE in se ne sme uporabljati  za noben akvarij. Ni primeren za mokra  mesta. 
3.   OPOZORILO: izdelek ni vodo-odporen, zato je nujno treba preprečiti, da pride v stik s tekočino. Ne 

potapljajte ga v vodo! 
4. NEVARNOST: še posebno morate paziti, da ne pride do električnega udara. V naslednjih primerih ne 

poskušajte sami popravljati izdelka, ampak ga odnesite v popravilo v pooblaščeno servisno delavnico ali pa ga 
zavrzite. 
A. Če vam pokrov pade v vodo, se ga ne dotikajte. Najprej ga odklopite z vira energije in šele potem vzemite 

iz vode. Če se zmočijo električni deli, ga takoj odklopite. 
B. Ko ste izdelek namestili, ga skrbno preglejte. Ne priklopite ga, če je voda na katerem od delov, ki se ne 

smejo zmočiti. 
C. Ne uporabljajte naprave, ki ima poškodovano priključno vrvico ali vtikač, če ne deluje dobro, ali je 

kakorkoli poškodovana. Če je poškodovana priključna vrvica, jo sme zamenjati samo pooblaščeni serviser 
ali strokovnjak - kvalificirani električar. 

D. Da se vtikač ali vtičnica ne bi zmočila, namestite napravo odmaknjeno od stenske vtičnice, tako, da 
nastane »zanka« (glejte puščico na sliki v original navodilih stran 4) in voda ne bo mogla kapljati nanju. 
»Zanka« je del kabla pod nivojem vtičnice (ali priključka, če ste uporabili podaljšek), da voda ne more teči 
po kablu in priti v stik z vtičnico. Če se zmoči kabel ali vtičnica, kabla NE izvlecite takoj. Najprej izklopite 
varovalko ali električno prekinjalo, ki napaja napravo, nato pa napravo odklopite in preverite, če je v 
vtičnici voda. 

5. Izdelka naj ne bi uporabljale osebe (vključno z otroki) s pomembno zmanjšanimi telesnimi  
 in/ali umskimi sposobnostmi, razen pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost,  

oziroma po navodilih, ki jim jih da ta oseba glede njegove uporabe. Otroci morajo biti vedno  pod nadzorom, 
da se z izdelkom ne bi igrali. 

6. Ne dotikajte se vročih površin, da se ne poškodujete. 
7. Kadar naprava ni v uporabi, kadar nameščate ali odstranjujete dele, ali preden jo začnete  
 čistiti, vedno izvlecite vtikač iz vtičnice. V ta namen primite za vtikač, NE vlecite za kabel! 
8.  Izdelek uporabljajte samo v skladu z njegovo namembnostjo. Uporaba dodatkov, kakršnih ne priporoča ali ne 

prodaja proizvajalec izdelka, je lahko nevarna. 



9.  Izdelka ne montirajte in ne shranjujte na mestih, kjer bi bil izpostavljen vremenskim spremembam ali 
temperaturam pod lediščem.  

10.  Preden napravo vključite, se prepričajte, da je varno nameščena. Na pokrov ne postavljajte ničesar razen 
dokupljenih dodatkov, ki jih namestite na poseben, temu namenjen drsni okvir. Varno delovanje naprave 
zagotavlja samo pravilna namestitev žarnic(e) in same naprave. 

11. Če je potreben podaljšek, mora biti moč kabla ustrezna. Če je kabel namenjen za priključitev na manjšo moč 
(W, A) kot je ta, ki napaja napravo,  lahko pride do pregrevanja. Morate tudi paziti, da se ne spotaknete ob 
vrvico in da je ne vlečete. 

 
NAVODILA SHRANITE ZA PONOVNO UPORABO KDAJ POZNEJE. 
Samo dosledno upoštevanje vseh navodil v zvezi z montiranjem, napajanjem in vzdrževanjem izdelka lahko zagotovi 
njegovo varno in učinkovito delovanje. 
 
Nameščanje: 
PRIPOROČILO: uporabljajte samo varčne sijalke( do 26W), ali žarnice (do 25W)za terarije Exo Terra Compact, ki 

ustrezajo podatkom na pokrovu. 

-  izdelek je namenjen SAMO ZA UPORABO V ZAPRTEM PROSTORU 
-  OPOZORILO: odklopite pokrov in vso ostalo električno opremo, ki jo uporabljate v terariju, preden sežete 

vanj z roko in/ ali opravljate kakršna koli vzdrževalna dela. 
-  OPOZORILO: kadar nameščate, snemate ali menjate žarnice/sijalke ali kadar montirate, čistite ali 

odstranjujete pokrov ali drugo opremo, se vedno  prepričajte, da je naprava odklopljena z vira energije.   
 
1.  Varčne sijalke ali žarnice za terarije Exo Terra Compact privijete na notranji del pokrova. Upoštevajte 

navodilo o največji moči žarnice/sijalke (W). Nasvet: pred privijanjem nanesite na dno navoja žarnice tanko 
plast petrolejeve želatine. Tako boste žarnico lažje odvili, ko bo čas za zamenjavo. 

2.  Prepričajte se, da je žarnica/sijalka(so žarnice/sijalke) pravilno privita(-e). Previdno namestite pokrov na okvir 
terarija z žarnico/ žarnicami (s sijalko / sijalkami) spodaj. 

3.  Na pokrov ne postavljajte ničesar: dokupljene dodatke namestite na poseben, njim namenjen drsni okvir. 
Prezračevalne reže na pokrovu omogočajo uhajanje vročega zraka, zato jih nikoli z ničimer ne prekrivajte in 
zagotovite redno odstranjevanje prahu ali smeti. 

4. Pokrov priključite. Osvetlitev vključite in izključite s stikalom na pokrovu. OPOZORILO: pokrova NE priklopite, 
če je na delih, ki ne smejo biti mokri, voda. 

 
Vzdrževanje: 
Opozorilo: 
-  preden položite roko v terarij - oz. pred opravljanjem vzdrževalnih del - odklopite pokrov in ostalo električno 

opremo, ki je v uporabi v terariju. 
-  pred nameščanjem, odstranjevanjem ali menjanjem žarnic(e) /sijalk(e), ali vzdrževanjem, nameščanjem ali 

snemanjem pokrova ali katerega koli drugega dela opreme se vedno prepričajte, da je naprava odklopljena. 
Čiščenje:   
1.  Pokrov NI vodotesen. Ne škropite ga in ne izpostavljajte vlagi. NE POTOPITE GA V VODO ALI KAKRŠNO KOLI 

DRUGO TEKOČINO. 
2.  Poskrbite za to, da prezračevalne reže na vrhu pokrova ne bodo nikoli prekrite, prašne ali nasmetene. S krpo 

odstranite smeti in vse drugo, kar bi lahko blokiralo odprtine za odvajanje toplote. 
3.   Vzdrževanje pokrova za terarije Exo Terra Compact je preprosto: redno ga čistite s krpo; nikoli ne 

uporabljajte grobih kemikalij ali detergentov. Za odstranjevanje kotlovca uporabite kis, nato pa površino 
dobro osušite s krpo in odstranite morebitne ostanke. 

4.  Močno vam priporočamo, da vedno upoštevate varnostna navodila in postopke, opisane v  poglavjih 
»Pomembna navodila za varno uporabo« in »Nameščanje«. 

 

DEMONTAŽA IN ODLAGANJE 

Izrabljene električne izdelke je prepovedano odlagati med gospodinjske odpadke. Z ločevanjem odpadkov oz. 

odlaganjem na primerne zbirne točke boste poskrbeli za ohranjanje naravnih virov in okolja. Znotraj 

Evropske Unije je prečrtan zabojnik za smeti simbol, ki označuje, da je treba izdelek, ko mu poteče 

življenjska doba, odnesti na posebne zbirne točke za električne in elektronske odpadke ter da ga ne smete 



odvreči stran skupaj z ostalimi trdnimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odpravo izdelka vas naprošamo, da ta 

izdelek odvržete v skladu z odločbami zakona države, v kateri ste ga kupili. 

 

GARANCIJSKA IZJAVA 
 

Garancija se nanaša na Exo Terra držalo za 3 žarnice (namestitev na pokrov terarija). Hagen daje garancijo 24 

mesecev od dneva izročitve. Garancija velja samo za napake proizvajalca in zagotavlja brezplačno popravilo oz. 

menjavo izdelka. Garancija ne velja za poškodbe in/ali napake nastale zaradi malomarnosti, dotrajanosti, nepravilne 

uporabe, nesreče, zaradi uporabe čistil ali drugih kemičnih sredstev), napačnih popravil in nakup nepotrjen z 

računom. Garancijski obrazec mora biti v celoti izpolnjen pri prodajalcu. Pomembno: Garancija ne pokriva 

nepooblaščenih prirejanj ali demontaže. Pri nakupu naj prodajalec izpolni garancijski list. Če pri ali takoj po nakupu 

opazite kakršno koli nepravilno delovanje izdelka, izdelek lahko reklamirate pri prodajalcu, kjer ste izdelek kupili. 

Pogoj za sprejem reklamacije je originalen račun in pravilno izpolnjen garancijski list, z razvidnim datumom nakupa. 

Garancija je omejeno in velja samo za popravilo ali zamenjavo izdelka, ne pokriva pa posledične izgube ali 

poškodovanja živih bitij ali predmetov. 

 

GARANCIJSKI LIST 
 

Garancijski rok za artikel je 24 mesecev od datuma izročitve. Mimaja d.o.o. jamči za kakovost in korektno delovanje v 

garancijskem roku, ki začne veljati z izročitvijo blaga potrošniku. Mimaja d.o.o. pokriva garancijo izdelka na območju Slovenije. 

Čas zagotavljanja vzdrževanja nadomestnih delov in priklopnih aparatov je še 3 leta po preteku garancije. Garancijo lahko 

uveljavljate le s predložitvijo original računa in ob pravilni uporabi artikla (v navodilih)! Garancija ne izključuje pravic potrošnika, 

ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

 

 ARTIKEL:_______________________________________________________________ 

 

 DATUM IZROČITVE:______________________________________________________ 

 

 

 Pooblaščeni prodajalec in serviser: 

 MiMaJa d.o.o.                                                                ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA: 

 Mr.Pet, Celovška 258 

 1000 Ljubljana 

 Slovenija 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -  

Za servis: 

 

Datum servisiranja: ______________________                  ŽIG IN PODPIS SERVISERJA: 

 

Garancija podaljšana do: __________________ 

 
 
Proizvajalec: 
Rolf C. Hagen (UK) Ltd. 
California Dr. Whitewood Industrial Estate 
Castleford, West Yorkshire WF10 5QH 

 
Uvoznik: 
MiMaJa d.o.o. 

Letališka 3c 

1000 Ljubljana 

Slovenija 


