
 

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka. Prosimo vas, da ne izvajate montaže, dokler 

ne preberete navodil za montažo. Montažo naj izvede strokovnjak.  

 

NAVODILA ZA MONTAŽO  Radiator mora biti pritrjen minimalno  21 cm nad tlemi (merjeno od najnižje točke 

radiatorja oz. grelca, če imate električni cevni radiator) Nosilci morajo biti pritrjeni na opečno ali betonsko steno, 

ki zagotavljajo varno montažo in kasnejšo uporabo.  Montaža mora biti narejena skladno s predpisi glede električne 

(v primeru električnega radiatorja) in vodovodne / centralne napeljave.  

 

DODATNO NAVODILO ZA ELEKTRIČNI RADIATOR  Radiator, v katerega ste vstavili grelec, mora biti pritrjen na steno 

vertikalno. (Grelec mora biti spodaj; levo ali desno). Radiator napolnite z vodo do polovice zadnje zgornje cevi (oz. 90% volumna) 

Vodi lahko dodate 5-10% protizmrzovalnega sredstva, odvisno od nevarnosti nizkih temperatur v prostoru. 

 

OSTALO: ČIŠČENJE RADIATORJA: čistite samo s čisto vodo in tekočimi čistili. Nikakor ne uporabljajte abrazivna in/ali 

kemična čistilna sredstva.  ODDALJENOST RADIATORJA OD WC ŠKOLJKE: Radiatorji niso odporni proti sečni kislini, zato 

priporočamo, da je radiator oddaljen od wc školjke vsaj 1 m. S tem se izognete prehitremu rjavenju radiatorja, ki ni posledica 

neprimerne kvalitete . OPOZORILO: izdelek ni igrača. Preprečite otrokom plezanje po izdelku, saj lahko pride do poškodb izdelka 

in oseb. Ne uporabljajte radiatorja za druge namene razen za ogrevanje in sušenje brisač.  

 

GARANCIJA Proizvajalec daje na izdelek: 5 let garancije na barvane izdelke (prašno barvanje), 3 leta garancije na 

izdelke s krom in zlato površino (galvanizacija), 2 leti na električne grelce za cevne radiatorje . Garancija zagotavlja, da bo izdelek 

v času garancijske dobe brezhibno deloval.  

 
PROIZVAJALEC NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI: Zaradi škode v primeru neupoštevanja navodil za montažo, transportnih 

poškodb izdelka od trgovine do kupca, poškodb zaradi zmrzali, škode zaradi nenamenske uporabe izdelka, škodo zaradi izlitja, 

drugo škodo.  

V primeru reklamacij se obrnite na uvoznika:  info@kaalinsa.si  Ob reklamaciji: 

- Pošljite kopijo računa (brez računa reklamacije ne morete uveljavljati)  

- Sliko lokacije izdelka v kopalnici in sliko razloga reklamacije (npr. spuščanje) 

- Opišite reklamacijo 

V primeru upravičene reklamacije vam pripada nov izdelek. Stari izdelek morate vrniti ob prevzemu novega.  Do ostalih stroškov – 

npr.  dostava, odprema novega izdelka, stroški menjave …  - niste upravičeni. 

Želimo vam zadovoljstvo pri uporabi izdelka.  

 

KAALINSA doo                                                                                                   Celje, 05.08.2020  
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