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29974 ET ŽARNICA GRELNA UVA/UVB 125W #107-PT2192 
 
 

NAVODILA ZA MONTIRANJE 
 
Zahvaljujemo se vam za nakup žarnice Exo Terra Solar Glo, ki oddaja svetlobo, podobno sončni svetlobi. Prosimo 
vas, da pred prvo uporabo izdelka skrbno preberete ta navodila in izdelek uporabljate v skladu z navodili, da bo 
delovanje varno in optimalno. Priporočamo vam, da navodila shranite za poznejšo ponovno uporabo.  
 
Lastnosti izdelka: 
- optimalni nivo ultravijoličnih žarkov (UVB in  UVA), vidne svetlobe in toplote iz  enega  vira 
- živosrebrni hlapi - samodejno uravnavanje toka 
- zagotavlja enake koristi kot naravna sončna svetloba 
- prispeva k preprečevanju metabolične bolezni kosti 
- globlje prodiranje UVB žarkov (+30 cm) 
 
Na voljo sta dve različno močni žarnici 
PT2192 – 125 W 
PT 2193 – 160 W 
 
POMEMBNA NAVODILA ZA VARNO UPORABO 

Pred nameščanjem in uporabo izdelka natančno preberite navodila 

OPOZORILA: 
a. Žarnica oddaja ultravijolične žarke (UVA in UVB) in je namenjena samo za uporabo za plazilce. 
    Ko žarnica sveti, ne glejte vanjo. Ne polivajte je in ne škropite. Če steklo poči ali se razbije, jo 
    odvijte in zavrzite šele potem, ko se ohladi. 
b. Ko je žarnica v uporabi, se ne dotikajte dela z lečo, ker se lahko močno opečete. 
c. Uporabljajte jo samo z dobro zračenim keramičnim / porcelanastim držalom (npr. Exo Terra 
    Wire Light), namenjenim za uporabo z žarnicami, ki se močno segrejejo. Da bi se izognili  
    nevarnosti požara, NE uporabljajte napeljave s PLASTIČNIMI držali žarnice. 
d. Žarnice in terarije NE nameščajte v bližino zastiral in oblazinjenega pohištva ali  na kakšno vnetljivo  
    površino. 
e. Žarnice Exo Terra Solar Glo uporabljajte samo za steklene terarije. NE uporabljajte jih za terarije z  
    najlonsko mrežo, ker lahko pride do požara. 
 
IZBERITE ŽARNICO, PRIMERNO ZA VAŠ TERARIJ 
160W-na žarnica Solar Glo je primerna za zelo velike terarije z minimalno višino 120 cm, z dovolj prostora ali z 
ogrado in za veterinarsko uporabo. 125W-na je primernejša za srednje velike in velike terarije, visoke najmanj 80 
cm. 
 
Če boste 125-vatno žarnico namestili v notranjosti terarija, ta ne sme biti nižji od 120 cm, oz. - pri žarnici 160 W - 
150 cm. V terariju mora biti dovolj prostora, da je lahko žival vsaj 30cm oddaljena od površine žanice, ki mora v 
terariju tudi zagotavljati določeno temperaturo in  UV žarke. 
 
Nameščanje žarnice Exo Terra Solar Glo (sliki na str. 2 originalnih navodil) 
Leva slika kaže pravilno, navpično namestitev, desna pa napačno, pod kotom. 
 
1. Žarnico previdno vzemite iz embalaže - primite jo na spodnjem koncu, preglejte in se prepričajte,  
    da je stekleni ovoj nepoškodovan, brez razpok. Če opazite kakršnokoli poškodbo, preberite    
    poglavje, ki govori o jamstvu. 
2. Žarnico Exo Terra Solar Glo uporabljajte samo z dobro zračenim keramičnim / porcelanastim  
    držalom (npr. Exo Terra Wire Light) ustrezne moči, t.j. najmanj enake môči žarnice (ali večje), ki  
    jo uporabljate. NE uporabljajte PLASTIČNIH držal, sicer lahko pride do požara in do ničnosti /ne-      
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    veljavnosti jamstva. Žarnica Solar Glo mora biti privita v navpičnem položaju, NE pod kotom (sliki  
    na str. 2 originalnih navodil), sicer bo obdobje njenega delovanja krajše, jamstvo pa nično.  
3. Žarnice ne uporabljajte skupaj s senčnikom ali s termostatom. 
4. Žarnica je občutljiva na visoke temperature in na tresljaje. Namestite jo na dobro zračeno mesto,  
    kjer se vam ne bo treba več ukvarjati z njo. Če boste premikali žarnico med delovanjem, bo  
    obdobje njenega delovanja krajše, jamstvo pa nično. Priporočamo vam, da žarnico varno in močno  
    pritrdite z originalnim izdelkom Exo Terra Wire Light - s PT2062. 
5. Kam namestiti žarnico Solar Glo:  najbolje bo delovala, če bo nameščena izven terarija, na mesto, 
    kjer ne bo izpostavljena previsokim temperaturam, vlagi ali tresljajem. Če jo morate namestiti v 
    terarij, zagotovite, da plazilec ne bo mogel priti z njo v stik. Če se žarnica nepričakovano izključi,  
    gre verjetno za varnostni postopek, ki mu pravimo »toplotno resetiranje« (podrobneje o tem v 
    točkah 7. In 8.). 
6. Žarnico nato priključite na električno vtičnico (priporočamo ozemljeno za preprečitev nenadnega  
    dviga napetosti). Za »segrevanje« in doseganje polne intenzivnosti delovanja žarnice je potrebnih  
    pet minut. Med segrevanjem se barva žarnice ves čas spreminja. 
7. Ponovni vklop: po izklopu se žarnica Solar Glo ohladi v 15 minutah, šele po tem času se lahko  
    ponovno vklopi, to pa zaradi toplotnega resetiranja, ki naj bi preprečilo poškodovanje žarnice  
    zaradi pregrevanja.  
8. Če se žarnica Solar Glo izklopi brez kakšnega znanega/ vidnega razloga, je to morda zaradi: 
     a. neprimerne ali spremenljive električne napetosti v stenski vtičnici. Že manjše spremembe v  
         napetosti lahko sprožijo mehanizem za toplotno resetiranje. Če je napetost konstantno nizka,  
         žarnica ne more pravilno delovati. Pokličite električarja in preverite napetost v stenski vtičnici.  
         Če je električna napetost že za samo 10% previsoka, se lahko življenjska doba žarnice več kot  
         prepolovi, jamstvo pa izniči. 
    b. previsoke temperature v terariju in okrog  terarija in žarnice. Ko se žarnica pregreje, pride do  
        toplotnega resetiranja - izklopa za čas ohlajanja (15 minut). Če ohišje žarnice ali mesto, kamor  
        ste jo namestili, ni dobro zračeno, pride do pregrevanja. Če se žarnica občasno izklopi, da bi se  
        ohladila – in se nato (navadno po 15 minutah) ponovno vklopi, je to normalno; vendarle: če se  
        to dogaja pogosto, ali če traja izklop več ur, preberite poglavje, ki govori o jamstvu.  
        Prestavite žarnico na bolje/ dobro zračeno mesto ali uporabite zelo zračno ohišje (npr. Exo Terra  
        Wire Light). 
 
POMEMBNE OPOMBE: 
A. Koliko časa dnevno sme žarnica Solar Glo delovati, je odvisno od živali v terariju in od velikosti  
    terarija. Npr.: če jo pustite svetiti 8 ur in se žival občasno greje pod njo in ji je udobno, če se  
    normalno hrani in obnaša, to pomeni, da je 8-urni čas delovanja primeren.   Če pa se sonči samo  
    kratek čas, diha z odprtimi usti, ima oči dolgo zaprte, se umakne v oddaljen kot terarija in se  
    poskuša skriti, ali če gre za kombinacijo takega obnašanja, morate skrajšati čas obsevanja, 
    oziroma povečati oddaljenost žarnice od živali. 
B. Žarnica Exo Terra Solar Glo sme svetiti največ 12 ur dnevno. Živali nikoli NE izpostavljajte njenim žarkom za več 
kot 12 ur dnevno. Žarnica oddaja kombinirano svetlobo (vidne in UV žarke) in toploto. Če so v terariju živali, ki jih ni 
treba 8-10 ur dnevno izpostavljati UV žarkom, je v času nedelovanja žarnice Solar Glo potreben dodaten vir toplote 
in svetlobe, da se zagotovi primeren dnevno/nočni ciklus. Če ne poskrbite za to, lahko ima(jo) žival(i) prebavne in 
vedenjske težave. Priporočena neovirana oddaljenost žarnice od živali je 20 cm (za 125 W žarnico), oz. 30 cm (za 
160 W). 
 
 

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. 
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GARANCIJSKA IZJAVA 
 

Garancija se nanaša na Exo Terra grelno žarnico UVA/UVB. Hagen daje garancijo 6 mesecev od dneva izročitve.  
POMEMBNO: žarnica Solar Glo ima vgrajen mehanizem za zaščito pred pregrevanjem, ki po samodejnem izklopu 
za pb. 15 minut onemogoči njen ponovni vklop. Z drugimi besedami: če jo ugasnete in nato spet prižgete, ne bo 
zasvetila dokler se ne resetira (pb. 15 minut). Preden žarnico vrnete/ zahtevate novo, preverite, če morda ne gre za 
to. (Glejte točko 8. v poglavju o nameščanju žarnice.) 
Pomembno: 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. Potrebna je 
previdnost – kot pri vseh grelnih telesih. Garancija je omejena in pokriva samo zamenjavo grelne žarnice UVA/UVB. 
Garancija ne velja v primeru nepravilne/neprimerne uporabe žarnice, niti ne  pokriva škode, ki bi nastala kot 
posledica nepravilne uporabe - vključno z, a ne omejeno na škodo, ki bi jo utrpele živali, osebe ali lastnina. 

 

GARANCIJSKI LIST 
 

Garancijski rok za izdelek je 6 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 Sloven ije. 

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 izdelka (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 


