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29995, 29996 ET KABEL GRELNI 15w/3,5m; 25W/4,5m #107-PT2011 #107-PT2012 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

Kabel za ogrevanje substrata v terariju 

- dovaja toploto plazilcem in dvoživkam 
- omogoča dovajanje toplote prav na mesto, kjer je potrebna 
- z dvojno silikonsko izolacijo 
- prožen in trpežen 
- idealen za ogrevanje več-nivojskih terarijev 
 
NA VOLJO SO 3 VELIKOSTI: 
PT-2011 (3,5m, 15W) 
PT-2012 (4,5m, 25W) 
PT-2013 (7m, 50W) 
 
Pred instaliranjem in uporabo natančno preberite navodila za uporabo. 
 
NAVODILA GLEDE NEVARNOSTI POŽARA, ELEKTRIČNEGA UDARA ALI TELESNIH POŠKODB 

POMEMBNA NAVODILA ZA VARNO UPORABO 

 

OPOZORILO - Da bi se obvarovali pred poškodbami, morate med rokovanjem z grelnim kablom  za terarije Exo 
Terra upoštevati osnovna varnostna navodila, vključno z naslednjimi: 
1. Preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila in vse pomembne opombe na izdelku, sicer   
    lahko dvoživka/ plazilec izgubi življenje, naprava pa se poškoduje. 
2. OPOZORILO: izdelek NI vodo-odporen, zato morate preprečiti, da bi prišel v stik z vodo.  
3. Izdelka naj ne uporabljajo 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 je dala ta oseba glede njegove uporabe. Otroci morajo biti vedno  pod  
   nadzorom, da se ne bi igrali z izdelkom. 
4. POZOR: Kadar nameščate ali odstranjujete opremo, oz. preden jo začnete čistiti ali uporabljati,    
    vedno izvlecite vtikač iz vtičnice oz. odklopite vse naprave v terariju. Kadar nameščate ali   
    odstranjujete grelni kabel, vedno izvlecite vtikač iz vtičnice. V ta namen primite za vtikač, NE  
    vlecite za kabel! Ko grelni kabel ni v uporabi, vedno izvlecite vtikač iz vtičnice. 
5. Izdelek uporabljajte samo v skladu z njegovo namembnostjo. Uporaba dodatkov, kakršnih ne  
    priporoča ali ne prodaja proizvajalec izdelka, je lahko nevarna. 
6. Kabel je namenjen uporabi v ZAPRTEM PROSTORU.  Ne montirajte in ne shranjujte ga na mestih, 
    kjer bi bil izpostavljen vremenskim spremembam ali temperaturam pod lediščem. 
7. Prepričajte se, da je kabel varno nameščen, šele nato ga priključite na vir energije. 
8. Če je potreben podaljšek, mora biti moč priključne vrvice ustrezna. Če je kabel namenjen za  
    priključitev na manjšo moč (W, A) kot je ta, ki napaja napravo,  lahko pride do pregrevanja. Kabel  
    morate namestiti tako, da se ne spotaknete obenj in da ga ne vlečete. Priključitev naj opravi  
    usposobljen elektroinstalater. 
9. Priključna vrvica in vtikač grelnega kabla nista zamenljiva. Če je kateri od njiju kakor koli  
    poškodovan, je treba izdelek zavreči.    
 
NAVODILA SHRANITE 

Grelni kabel Exo Terra vzemite iz embalaže in preverite/ se prepričajte, da sta vtikač in kabel nepoškodovana. 

(Če opazite kakršno koli poškodbo, vrnite izdelek v trgovino, kjer ste ga kupili.)   

 

GRELNI KABEL LAHKO UPORABLJATE V TERARIJU ALI IZVEN NJEGA OZ. POD NJIM.  

 



2 
 

POMEMBNO: 
Grelnega kabla Exo Terra NE režite in ne spreminjajte 
Samo za uporabo v zaprtem prostoru 
Kabla ne prekrivajte in ne zakopavajte v terarijev substrat 
Ne potopite ga v vodo 
Uporabljajte ga samo za steklene terarije   

 

NAVODILA ZA NAMEŠČANJE – V TERARIJU: 

Začnite na koncu, kjer ni vtikača: grelni kabel Exo Terra enakomerno speljite okrog okrasnih lesenih ali smolnatih 
vejic v terariju.    
Kabel ne sme biti prekrižan, sicer lahko pride do pregrevanja. Razmik med loki naj bo vsaj 3 cm. Električni 
priključek grelnega kabla mora biti vedno izven terarija. Kabel priključite na električno vtičnico.   
*Temperaturo v terariju vedno kontrolirajte s termometrom. Vedeti morate, kakšna temperatura (od – do) je 
primerna za živali v vašem terariju .  
  

NAVODILA ZA NAMEŠČANJE – IZVEN  TERARIJA: 

Grelni kabel Exo Terra je odličen za spodnjo stran enojnega terarija, ali za več-nivojski terarij za gojenje plazilcev.   
Prazen terarij obrnite z dnom navzgor in (z uporabo majhnih kosov izolacijskega traku) vijugasto  pritrdite kabel 
na spodnjo stran terarija. Pazite, da kabla ne prekrižate. Razmak med vijugami naj ne bo manjši od 5 cm. V 
terariju naj bo vedno tudi hladno območje - za uravnavanje temperature.  
 
OPOMBA: če želite nižjo temperaturo, naj bo razmak med vijugami večji, če naj bo temperatura višja, pa manjši.  
Kabel NE sme biti prekrižan. Razmak med vijugami naj bo najmanj 3 cm. Grelni kabel uporabljajte samo v 
steklenih terarijih. 
 
Rob terarija ne sme »počivati« na grelnem kablu. Terarij naj bo vedno dvignjen na gumijastih »nogah« (naprodaj 
v trgovinah z železnino), da bo odvečna toplota lahko uhajala iz njega in ne bo moglo priti do poškodovanja 
grelnega kabla, terarija, živali, pohištva... itd. 
Opomba: prvih 180 cm kabla na koncu z vtikačem je »hladni vod«. Gumijaste noge niso potrebne pri uporabi 
steklenega terarija Exo Terra. 
 

Navodila za vzdrževanje in čiščenje 

Vzdrževanje grelnega kabla Exo Terra ni potrebno, saj prilagajanje ni potrebno. Občasno ga je treba le očistiti in 
to samo z mehko, navlaženo krpo. Ne uporabljajte grobih kemikalij, raztopin ali česa podobnega. Pred čiščenjem 
ali prestavljanjem grelnega kabla vedno izvlecite vtikač iz stenske vtičnice.   
 
 

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 grelni kabel Exo Terra. 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 


