
 
 

BEHA GME 1500 T

NAVODILA ZA UPORABO



Dragi kupec!

Čestitamo vam za nakup vašega novega Beha izdelka. Prosimo vas, da pozorno 
preberete navodila za uporabo in jih shranite za nadaljnjo uporabo oz. jih predajte 
bodočemu lastniku izdelka. 

Navodila vsebujejo varnostna navodila, navodila za pravilno uporabo in nasvete za 
reševanje morebitnih težav. Priročnik vam bo pomagal, da boste izdelek lažje razumeli 
in ga pravilno uporabljali. 

S spoštovanjem,
Beha Elektro AS



Izstopna rešetka

Otroški varnostni pokrov

Nastavljanje programov

Nizka temperatura
prednje plošče

Toplotna pregrada za 
zaščito tal pred segrevanjem

Regulacija termostata
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PREDNOSTI:
- Okolju prijazen nizkotemperaturni 
   grelnik – ne zgoreva prahu
- Robustna in stabilna zasnova, teža samo 8.9 kg
- Vgrajen sobni termostat
- 5 letna garancija
- IP 20 zaščita z dvojno električno izolacijo

Odprite otroški varnostni pokrov

Kalibracija

Grelnik kalibriramo z nastavitvijo termostata na 
0 ali na maksimalno temperaturo. Takrat zgornji 
del termostata prikazuje sobno temperaturo. 

UPORABA TERMOSTATA

PREDSTAVITEV



IP X4 IP X4

UPORABA TERMOSTATA

GME 1500 T ima tri varčevalne/energetsko varčne programe

Če uporabljate GME 1500 T kot dodatni vir ogrevanja v zimskem času, lahko privarčujete z uporabo 
različnih programov. S funkcijo avtomatskega znižanja temperature lahko nastavljeno temperaturo 
termostata znižate temperaturo za 5°C, s čimer boste privarčevali pri količini porabljene električne 
energije. 

5-urni program lahko uporabljate za zniževanje temperature prostora preko dneva, ko smo v službi 
ali šoli. Program deluje 5 dni v tednu.

7-urni program  lahko uporabljate za  sedem urno znižanje temperature  za 5°C preko noči ali 
takrat, ko je prostor prazen. Program deluje vse dni v tednu. 

15-urni program lahko uporabljate za 15 urno neprekinjeno zniževanje temperature v prostoru. Na 
primer med 23. in14. uro, v prostoru, ki je do 14. ure prazen. Program deluje 5 dni v tednu.

Posamezen program vklopimo s pritiskom na tipko 
ON/OFF (vklop/izkop). S ponovnim pritiskom na tipko 
program izklopimo. Pri zagonu programa se 
temperatura, na katero je nastavljen termostat, zniža 
za 5°C, posveti se ustrezna LED dioda. Ko se 
zniževanje temperature ustavi, prižgana LED dioda še 
vedno prikazuje izbor posameznega programa. 

Program:

5 ur (5 h, 5 dni):  Za 5 ur na dan, 5 dni v tednu zniža 
temperaturo za 5°C.

7 ur (7 ur, 7 dni): Zniža temperaturo za 5°C za 7 ur, 
vse dni v tednu. 

15 ur (15 h, 5 dni): Za 15 ur na dan, 5 dni v tednu 
zniža temperaturo za 5°C.

Vklopimo lahko vsak program posebej.
A) primer 1: 
Če izberemo 5-urni program v ponedeljek ob 9h, bo 
zniževal temperaturo  za  5°C od ponedeljka do petka 
od 9h do 14h. Ob sobotah in nedeljah bo temperatura 
ostala nespremenjena.  
B) primer 2: 
Če izberemo 7-urni program ob 23h, bo grelec vsak 
dan od 23h do 6h zniževal temperaturo. V primeru, da 
ta 7-urni program kombiniramo s 15-urnim 
programom, ki ga nastavimo v nedeljo ob 23h, bo 
grelnih znižal temperaturo od nedelje od 23h in prav 
tako prvih pet dni v tednu. V petek in soboto bo od 
23h znižal temperaturo za 7ur.
Različne programe lahko kombiniramo in napravo 
tako prilagajamo svojim potrebam. 
A) pavza: 
S tipko PAUSE (pavza) prekinemo delovanje vseh 
programov in grelnik deluje kot običajen termostatski 
grelnik. Ostali programi se tako začasno izklopijo. Ko 
je vključena tipka PAUSE (pavza), sveti LED dioda, 
medtem ko LED dioda za izbrane programe ugasne. 
S ponovnim pritiskom tipke PAUSE povrnemo 
prvotne/prejšnje nastavitve.



VARNOST - POMEMBNO!

Podatki o varnosti

Z upoštevanjem  naslednjih varnostnih navodil zmanjšate tveganje 
požara, električnega udara in telesne poškodb.  

•  Ko je grelnik v uporabi: Izogibajte se neposrednemu stiku z grelnimi površinami. Razdalja 
med grelnikom in vnetljivimi materiali, kot so zavese, pohištvo, blazine, papir, oblačila in 
podobno, naj bo vsaj 90 cm.

•  Grelnika ne smete uporabljati na prostem.

•  Grelnika ne smete uporabljati na krajih, kjer lahko pride v stik z vodo, kot na primer v 
kopalnici, tuš kabini, pralnici, v bližini bazena itd. 

•  Električni kabel ne sme biti prekrit s talnimi podlogami, preprogami, itd. 

•  Ko grelnika ne uporabljate, izklopite stikalo VKLOP/IZKLOP in izvlecite vtič. 

•  Dovod in izhod zraka na grelniku ne sme biti oviran. 

•  Grelnika ne smete postaviti na mehke površine (npr. postelja), kjer je lahko oviran prehod 
zraka iz prezračevalnih odprtin.  Grelnik vedno postavite na suho in ravno površino.  

•  Grelnik uporabljajte samo na predpisan način.  Vsi ostali načini uporabe, ki jih proizvajalec 
ne priporoča, lahko povzročijo požar, telesne poškodbe in električni šok. 

•  Izogibajte se uporabi podaljška, saj povečuje tveganje požara.

•  V primeru poškodbe napajalnega kabla ali vtikača, se lahko popravilo izvrši le s strani 
proizvajalca, pooblaščenega serviserja ali strokovno usposobljene osebe. Naprava ni 
namenjena uporabi osebam (vključno z otroci) z zmanjšano �zično, zaznavno ali mentalno 
zmožnostjo, ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen, če jih nadzoruje ali jim da 
navodila v zvezi z uporabo naprave oseba, ki odgovarja za njihovo varnost.

 
•  Otroci mlajši od treh(3) let ne smejo upravljati z napravo, v nasprotnem jih je potrebno 

neprestano nadzorovati. Otroci stari od treh (3) do osem (8) let lahko napravo samo vklopijo 
ali izklopijo, v kolikor je ta bila pred tem pravilno nameščena ali vgrajena in so bila otroku 
dana jasna navodila glede varne uporabe ter nevarnostim kateri so lahko izpostavljeni.

•  Otroci stari od treh (3) do osem (8) let, naprave ne smejo vklopiti v napajalno vtičnico, 
spreminjati nastavitev, čistiti naprave ali jo na kakršenkoli način popravljati in vzdrževati. 

 
OPOZORILO  Nekateri elementi tega izdelka se lahko zelo segrejejo in povzročijo opekline. Posebno 
pozornost je potrebno nameniti, v kolikor so v prostoru prisotni otroci ali osebe z zmanjšano �zično, 
zaznavno ali mentalno zmožnostjo.

V izogib pregrevanju grelnika ne prekrivajte. 
Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
Navodila za uporabo shranite. 



Ravnanje z odpadki 
Naprava je označena v skladu z Direktivo EU 2002/96/EC (Odpadna električna in 
elektronska oprema - OEEO). Poskrbite, da boste izdelek  zavrgli ustrezen način in se 
tako izognili vsem zdravstvenim in/ali okoljevarstvenim tveganjem.   

Oznaka na napravi ali pripadajočih dokumentih, označuje, da se s to napravo ne sme 
ravnati kot z gospodinjskimi odpadki, temveč jo je potrebno dostaviti pooblaščenemu 
prejemniku za reciklažo električnih in elektronskih odpadkov v skladu z lokalnimi 
predpisi. 

Uvoz in distribucija: 

Tersus d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani 

01 2573 256   I   031 235 200   I   051 655 500   I   tersus@siol.net   I   www.tersus.si

Beha Elektro As, 3940 Porsgrunn, Norveška


