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29999, 29998 ET PODLOGA GRELNA ZA PUŠČAVSKI TERARIJ 20x20cm 26,5X 28cm #107-
PT2030 #107-PT2035 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

Podloga za ogrevanje substrata v terariju 

POMEMBNA NAVODILA ZA VARNO UPORABO 

Prosimo vas, da pred instaliranjem grelne preproge preberete in razumete naslednje: 
 

1. Vrvice, vtikača in same preproge nikoli NE potopite v vodo ali katero koli drugo tekočino. 
2. NE uporabljajte naprav(e) s poškodovano vrvico ali vtikačem. 
3. Preproge NE odklopite z vlečenjem za kabel. Primite za vtikač in ga izvlecite iz vtičnice. 
4. NE dotikajte se vtikača z mokrimi rokami.  
5. Opozorilo – Preproga je namenjena samo za uporabo na zunanji površini steklenih posod. 
6. Če jo uporabljate za ogrevanje terarija Exo terra ali kakšnega drugega terarija, ki ima spodaj okvir, ni treba 

uporabiti distančnikov (dobite jih v kompletu). 
Če spodnjega okvira ni, morate uporabiti distančnike, da zagotovite prosto kroženje zraka okrog grelne 
naprave. 

7. NE dovolite, da bi prišlo do neposrednega stika grelne površine te grelne naprave z vnetljivimisnovmi  
/substrati. 

8. Samo za uporabo v zaprtem prostoru (v gospodinjstvu) in na suhem mestu.  
9. Izdelek porabljajte SAMO v skladu z njegovo namembnostjo, kot je zapisano v teh navodilih. 
10. 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. 
11. Priključni kabel izdelka je kratek; če bi bil daljši, bi bila nevarnost, da se zapletete ali spotaknete obenj, večja. 
12. Na voljo so tudi podaljški, ki jih lahko uporabite, a morate pri tem ravnati previdno. 
13. Če uporabite podajlšek, mora biti kabel primeren, z nazivno  močjo, ki je vsaj enaka (ali večja od) moči 

preproge. Kabel podaljška je daljši in ga je treba položiti tako, da ne visi čez rob police ali mize, kjer bi ga 
lahko dosegli otroci ali bi se kdo lahko spotaknil obenj. 

14. Pod terarij morate namestiti  distančnike (so v kompletu), da zagotovite prosto kroženje zraka okrog grelnika 
(glejte točko 6.).   

 
POMEMBNO: 
Vročega kamna nikoli NE postavljajte na površino, ki jo ogreva preproga za ogrevanje substrata. 

NAVODILA SHRANITE! 

Uvod 
Plazilci in dvoživke so mrzlokrvne živali (njihova temperatura je enaka temperaturi okolja). Čeprav se ob 
presnavljanju sprošča toplota, te ne morejo učinkovito ohranjati, oz. vplivati na njeno sproščanje. 
 
To pomeni, da morajo dobiti toploto iz okolja, v katerem živijo. Kljub temu, da plazilci (in druge mrzlokrvne živali) ne 
morejo ohranjati stalne telesne temperature, lahko visoke / nizke temperature kompenzirajo s homeostatskim 
uravnavanjem. Prekrvavljenost kožnega tkiva se spreminja tako, da omogoča večjo izgubo oz. večje sprejemanje 
toplote. Plazilci uravnavajo telesno temperaturo tudi s premikanjem na hladnejše /toplejše mesto, da poiščejo sončni 
/ senčni kotiček. V svojem naravnem okolju so plazilci pogosto  na osončenih površinah (vejah, skalah, pesku ali 
gozdnih tleh), ki so dobri prevodniki toplote. Tako deluje tudi grelna preproga, ki ogreva substrat v terariju. 
Pomembno je, da ostane v terariju dovolj »hladnih točk«, da imajo živali možnost izbire ustreznega mesta za 
uravnavanja svoje telesne temperature. 
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NAMEŠČANJE  POD TERARIJ 
Za ogrevanje substrata v terariju (glejte slike 1 – 4 na strani 4 originalnih navodil). 
 
Grelno preprogo namestite pod izbrani del terarija. Vsa površina preproge se mora dotikati  stekla. Noben njen del 
ne sme segati čez spodnji okvir steklenega terarija. 
1. Očistite zunanjo površino steklenega dna. 
2. Če je potrebno, položite pod vsak kot dna posode distančnik (glejte točko 6 v originalnih navodilih za varno  
    uporabo). 
3. Na dno posode namestite nepoškodovano zaščitno podlogo in določite  mesto, kjer bo o stala  
    grelna preproga. 
4. Izbrano mesto označite s pisalom, primernim za pisanje na steklo. 
5. Odstranite zaščitno podlogo in skrbno namestite grelno preprogo. Odstranite SAMO belo zaščitno podlogo, 
prozorno folijo na drugi strani preproge pa pustite, kjer je. 
 
Ko ste preprogo namestili, je ne smete več premikati.    
 
Prepričajte se, da posoda ne pritiska na električno vrvico. Če je potrebno, uporabite distančnike iz kompleta (glejte 
točko 6 v navodilih za varno uporabo). Posodo/ terarij postavite na trdno površino (ne na preprogo!), npr. na terariju 
namenjeno stojalo ali mizo. 
 
6. Priključite ogrevalno preprogo na omrežje. 
7. Dodajte substrat in okrasne dodatke (glejte poglavji Substrati in Okraski). Grelna preproga ni  
   namenjena za uporabo brez substrata. 
 
POMEMBNO: 
Ko nameščate grelno preprogo, morate paziti, da del z električnimi priključki ni upognjen in da se plosko prilega 
stekleni površini terarija. Ne smete ga namestiti tako, da bi segal čez spodnji okvir terarija (glejte sliki na strani 5 
originalnih navodil) in bi slednji pritiskal nanj. Grelna preproga ne sme biti nikoli upognjena ali zvita, sicer lahko 
odpove. Uporaba gumijastih distančnikov (»nogic«), ki so v kompletu, je obvezna, če je terarij brez spodnjega okvira. 
 
Montiranje na ozadje / na steno 

Za ogrevanje sten terarija 

Tak način ni primeren, če je ozadje iz papirja! 

1. Očistite stekleno površino. 
2. Namestite grelno preprogo z nepoškodovano zaščitno podlogo na zunanjo steno terarija in  
    določite  mesto, kjer bo (o)stala nameščena. 
3. Izbrano mesto označite s pisalom, primernim za pisanje na steklo. 
4. Odstranite belo zaščitno podlogo in skrbno namestite grelno preprogo na steno terarija.  Prozorne  
    folije na drugi strani preproge pa NE odstranite. 
 
Ko ste preprogo namestili, je ne smete več premikati.    
 
5. Terarij postavite na izbrano mesto, kjer bo tudi ostal. 
6. Priključite preprogo. 
7. Dodajte substrat in okrasne dodatke (glejte poglavji Substrati in Okraski). 
 

    TOPLOTNA PREVODNOST SUBSTRATA 
Material             (W/mK) 
Granit     2,90 
Pesek     1,70 
Moker puščavski pesek   1,55 
Mokra prst    1,50 
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Steklo      1,38 
Voda     0,60 
Mokra šota, lubje, kokosova  vlakna 0,33 
Suh puščavski pesek   0,21 
Suha prst    0,20 
Suha šota, lubje, kokosova  vlakna 0,08 

 
Substrati 
Če ste grelno preprogo namestili pod posodo, je ne smete uporabljati brez substrata, da plazilcev ne bi opeklo. 
Učinkovitost delovanja grelne preproge je odvisna od vrste uporabljenega substrata in od njegove debeline/količine, 
saj so nekateri bolj prevodni kot drugi (glejte tabelo). 
Če so substrati, ki jih ogrevate, navlaženi, vlažnost v terariju hitro naraste. To je idealno za plazilce in dvoživke, ki 
ljubijo vlago in toploto.V posodo vedno dodajajte toplo vodo (30°C), da preprečite pokanje steklenega dna, ki reagira 
na spremembe temperature. 
 
Okraski 
Posodo z vodo vedno postavite na nasprotno stran od tiste, na katero ste namestili grelno preprogo, de se voda ne bi 
pregre(va)la in ne izhlape(va)la. Tudi skrivališča/votline naj bodo v hladnem območju terarija, da bo obnašanje živali 
bolj naravno. Plazilci iščejo taka mesta, kjer se umaknejo s toplih substratov ali s sonca in ohladijo. Druge okraske – 
npr. kamne/ skale ali veje – lahko namestite v topli del (nad grelno preprogo), da ustvarite še več topl(otn)ih območij. 
 
Dodatni viri toplote 
Idealno okolje lahko ustvarite tudi s pomočjo drugih virov toplote, ne le z blazino za ogrevanje substrata. V naravi se 
toplota prenaša z vira na žival na tri načine. 
 
Z dovajanjem (s preprogo za ogrevanje substrtata in z vročim kamnom): toplota se prenaša s fizičnim stikom. Čim 
večje je območje stika, tem bolj učinkovito je prenašanje toplote. 
 
S konvekcijo - prenašanjem po zraku (skoraj vsi viri toplote): do tega pojava pride zaradi razlik v gostoti zraka pri 
različnih temperaturah. Ker se zrak ogreva, postane redkejši in lažji, zato se dviga nad hladnejši in gostejši zrak, 
slednji pa se spušča. 
 
S sevanjem (Sun Glo, Night Glo, Heat Glo in Rrepti Glo): z energijo v obliki elektromegnetnih valov različnih valovnih 
dolžin. Spekter elektromagnetnih valov (glede na zmanjšanje energije in povečanje valovne dolžine) obsega 
naslednje vrste sevanja: ultraviolične žarke, vidno svetlobo in infra-rdeče žarke. Najkrajše valovne dolžine so najbolj 
prodorne.  
 
Varčne sijalke (Sun Glo, Night Glo, Heat Glo in Solar Glo):  ne nameščajte jih tik nad površino, ki jo ogreva preproga 
za ogrevanje substrata; namestite jih tako, da ostane tudi  hladnejše območje. 
 
Vroče kamne lahko uporabite skupaj s preprogo za ogrevanje substrata, vendar predstavljajo bolj alternativni vir 
toplote, ker jih lahko položite v notranjost terarija. Nikoli jih NE namestite na površino, ki jo ogreva preproga za 
ogrevanje substrata. 
 
 
 

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 grelno podlogo 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 
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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 


