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1. LEGGERE DAPPRIMA LE INSTRUZIONI D’USO.

2. IN CASO DI DUBBI RIVOLGERSI AL RIVENDITORE DELL’APPARECCHIO.

Spoštovani,

Čestitamo Vam ob nakupu Vaše Qlima peči. Kupili ste kvaliteten izdelek, s katerim

boste zadovoljni dolgo vrsto let, če ga boste uporabljali v skladu z navodili za

uporabo. Preberite jih pred prvo uporabo Qlima peči.

V imenu proizvajalca Vam zagotavljamo 2 leti garancije na mogoče napake v

materialu ali izdelavi.

Želimo Vam prijetno toploto in ugodno počutje z Vašo Qlima pečjo.

PVG International b.v.

Slovensko predstavništvo

y

2. V PRIMERU DVOMA SE POSVETUJTE S POOBLAŠČENIM SERVISERJEM

1. PRED PRVO UPORABO PREBERITE TA NAVODILA ZA UPORABO
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G POZOR! Vse slike, ki jih najdete v teh navodilih in embalaži so zgolj 
indikativne in namenjene pojasnilom.

y
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1.  VARNOSTNA NAVODILA

G
POZOR! Vse slike, ki jih najdete v teh 
navodilih in embalaži so zgolj indikativne in 
namenjene pojasnilom, zato se lahko rahlo 
razlikujejo aparatov v Vaši lasti. Referenčna 
naprava je tista, ki ste jo kupili. 

Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko 
rezultira v prenehanju  
garancije in lahko privede do nevarnih situacij.

Napravo instalirajte le v primeru, da ustreza lokalnim/
nacionalnim predpisom, zakonom in standardom. 
Izdelek je namenjen ogrevanju bivalnih prostorov in 
je primeren le za postavitev v suhih notranjih pros-
torih kot so kuhinja, dnevna soba ali garaža. Peči ne 
postavljajte v spalnico ali kopalnico.

Za učinkovito delovanje peči in zaradi Vaše varnosti 
je pravilna instalacija peči zelo pomembna. Zato:
•   To peč mora namestiti strokovno usposob-

ljen inženir ogrevanja ali montaže (najbolje 
pooblaščenec družbe Qlima), drugače garan-
cija ne bo veljala. Če navodila v tem priročniku 
odstopajo od krajevne in/ali državne zakonoda-
je, je treba upoštevati bolj stroge pogoje. Proiz-
vajalec in distributer na noben način nista odg-
ovorna za neskladnost namestitve s krajevnimi 
zakoni in predpisi in/ali v primeru nepravilnega 
zračenja in/ali prezračevanja in/ali nepravilne 
uporabe.

•    Peč je lahko vgrajena le v prostorih kjer njena 
postavitev, konstrukcija zgradbe in uporaba 
prostora ne preprečujejo ali ovirajo varne upo-
rabe peči. y
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V primeru težav s pečjo in v primeru, da Vam ta 
navodila niso razumljiva takoj pokličite servis.

•   Pri izgorevanju peletev je potreben kisik, ki pri-
haja iz zraka.

Vedno poskrbite, da napeljava za dovod 
zraka v gorilno komoro lahko  
v peč vleče svež zrak, ki prihaja iz zunanjosti 
bivalnih prostorov.

•   Nikoli ne prekrivajte zračnikov. Zagotovite, da je 
odprtina napeljave  za vhod zraka vedno čista. 

•   Za transport peči uporabite primerno opremo. 
Uporaba neprimerne opreme ima lahko za 
posledico poškodbe oseb in/ali peči.  

•   Stvari in vnetljivih materialov ne puščajte bližje 
kot 200 mm ob straneh in zadnji strani peči, oz. 
800 mm pred vratci kurišča na čelni strani peči.

•  Peč je načrtovana kot samostoječa enota in ni 
namenjena za vgradnjo.

•   Med stranicami peči oz. zadnjo stranjo peči in 
zidovi pustitite vsaj 200 mm prostora. pečjo 

•   Ohišje peči se lahko med delovanjem močno 
segreje. Otrok NE puščajte  v bližino peči. Ob  
delujoči peči naj bo vedno prisotna odrasla os-
eba. Preprečite, da bi se s pečjo igrali otroci.

•   Ta naprava ni namenjena, da bi jo uporabljale 
osebe (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, 
čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s 
pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če se 
jih nadzira ali so prejele navodila glede uporabe 
naprave od osebe, ki je odgovorna za njihovo 
varnost.

•   Samih brez nadzora jih NE puščajte niti ob 
embalaži, saj obstaja nevarnost zadušitve.

•   Ohišje peči se lahko ob uporabi zelo segreje. 
y
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Zato ob delu s pečjo uporabljajte na vročino 
odporno osebno zaščito.

•   Med montažo in vzdrževanjem peči vedno up-
orabite potrebne osebne zaščitne pripomočke 
kot so zaščitna očala, rokavice, itd..

•   Bodite previdni pri polnjenju zalogovnika s pe-
leti kadar je peč še vroča. Bodite pozorni,  da se 
vreča peletov nikoli ne nahaja v dosegu ognja.

•   Bodite pazljivi ob nošenju vnetljivih oblačil, saj se 
lahko, če bi se plamenu v peči preveč približali, 
zaradi le-tega vžgejo.

•   V prostoru kjer stoji peč ne uporabljajte vnetljivih 
sredstev. Izognite se tveganju tako, da iz pros-
tora s pečjo odstranite vse vnetljive tekočine in 
materiale.

•   Peč je zelo težka, prepričajte se, da bodo tla 
zdržala težo peči.

•   Uporabljajte le kakovostne suhe lesne pelete 
brez ostankov lepila, smole ali drugih dodatkov. 
Premer 6 mm. Maksimalna dolžina 30 mm.

•   Ne uporabljajte drugega goriva razen zgoraj 
omenjenih lesnih peletov. Druge vrste goriva, 
kot so lesni sekanci, z ostanki lepila in / ali topil, 
les na splošno, karton, tekoča goriva, alkohol, 
olje, bencin, odpadni materiali, odpadki ali smeti 
itd. so vse prepovedane.za uporabo v peči.

•   Slab, moker, impregniran ali barvan les bo v 
dimniku ali sami peči povzročil kondenzacijo in/
ali saje. Posledično bo peč delovala slabše, up-
oraba takega lesa pa je lahko tudi nevarno.

•   Dimnik čistite in ometajte redno in skladno z lo-
kalnimi predpisi in zakonodajo ter morebitnimi 
zahtevami zavarovalnice. Če predpisi ali zahteve 
tega ne predpisujejo, naj pooblaščena oseba ves 
grelni sistem in dimnik pregleda ter vzdržuje vsaj 
dvakrat letno (prvič pred pričetkom grelne sezo-
ne). Ob bolj intenzivni uporabi peči grelni sistem 

y
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vključno z dimnikom čistite bolj pogosto.
•   Peči ne uporabljajte kot žar.

Na vsako dimniško cev priključite le po eno 
peč. Priključitev več peči na posamezen 
dimnik je nevarno.

Peč potrebuje električno napajanje. Pazljivo prebe-
rite navodila za uporabo in naslednja 
opozorila:
•   Ne uporabljajte poškodovanega električnega 

kabla.
•   Poškodovan električni kabel naj zamenja 

pooblaščeni serviser.
•   Električnega kabla ne priščipajte in ne prepogi-

bajte.
•   Prepričajte se, da se električni kabel ne dotika 

vročih delov peči. 
•   Peči na električno napajanje NE priključite s 

pomočjo podaljška. Če vtičnica ni ozemljena 
naj to stori kvalificiran električar. 

•   Preverite napajanje. Peč mora biti priključena le 
na ustrezno ozemljene vtičnice

  - 230 V / 50 Hz ~

Peč mora biti vedno priključena le na 
ozemljeno električno vtičnico. Prepovedno 
jo je priklapljati na elektorčno vtičnico, ki ni 
ozemljena. 

•   Vtičnica mora biti lahko dostopna tudi, ko je na-
prava povezana. 

•   Ne postavljajte peči neposredno pod vtičnico 
na steni.

Pred priključitvijo peči na napajanje se prepričajte, 
da: 

y



9

•   napetost ustreza zahtevani. 
•   sta vtičnica  in moč ustrezni. 
•   je peč primerna za Vašo vtičnico.

G
Električno napeljavo naj še pred priklopom 
peči pregleda kvalificiran električar še 
posebej, če niste prepričani, da je narejena 
pravilno.

•   Nikoli ne prekrivajte zračnikov. 
•   Ne potiskajte predmetov skozi odprtine v no-

tranjost peči. 
•   Izogibajte se stiku z vodo. Ne pršite peči  in je 

ne potapljajte v vodo.  v vodi, saj bi to lahko pri-
peljalo do kratkega stika. 

•   Pred čiščenjem ali zamenjavo delov peč vedno 
odklopite iz električnega napajanja.

•   Pred vsakim vzdrževalnim delom na peči vtič 
vedno potegnite iz električne Vtičnice.

•   Izvlecite vtič iz vtičnice vedno, kadar peč ni v 
uporabi. 

•   Peči ne spreminjajte. To lahko privede do nevar-
nih situacij. Takšni  posegi imajo za posledico 
razveljavitev garancije. 

•   Shranite ta navodila za uporabo. 
•   V nujnih primerih vedno delujte v skladu z napot-

ki, ki jih dajejo gasilci.

2.  KAKO RAVNATI V IZREDNIH RAZMERAH ALI V 
PRIMERU POŽARA (OGENJ ZUNAJ ZGOREVALNE 
KOMORE)

1.   Takoj izklopite peč tako, da izvlečete vtič iz vtičnice.

2.   Požar v peči gasite  z uporabo gasilnega aparata na CO2, peska, bikarbonata ali 

soli. Tako zmanjšate količino dima v okolju. Za gašenje požara nikoli ne uporab-

ljajte vode. 

3.   V primeru požara v dimniku:. Zaprite loputo (glejte pravila, predpise, odloke in 

nacionalne / lokalne zakone in se prepričajteali je dovoljeno) ali dimnik zamašite 

z mokro krpo.

y
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POZOR: dimnik je lahko vroč. Za zaprtje le-tega vedno nosite toplotno 
odporne rokavice.

4.   Takoj obvestite gasilce.

5.   Prezračite prostor tako, daodprete vsa okna in vrata ter tako preprečite nabi-

ranje ogljikovega monoksida v prostoru.

3.  PRVI VKLOP

Prvi zagon mora opraviti pooblaščeni serviser. Pri prvem zagonu je potrebno peč pri-

lagoditi tako, da pri vsaki od petih stopenj izgorevanja dobimo ustrezeno mešanico 

zraka in goriva. Razmerje je močno odvisno od izvedbe dimnika in se lahko nastavi šele 

po namestitvi peči.Napačno razmerje med zrakom in gorivom lahko povzroči resne 

okvare peči in poveča porabo goriva. 

G
Nikoli sami ne spreminjajte servisnih parametorv v servosnem meniju S tem 
lahko povzročite resne okvare peči in garancija takrat preneha veljati. Peč 
lahko nastavlja le pooblaščeni serviser.

 3.1  POSTOPKI PRED IN MED PRVO UPORABO 

G
Novogradnja ali obnova: Poskrbite, da je stavba pred prvo uporabo peči 
popolnoma suha. Stene, stropi in / ali tla, zahtevajo še posebej veliko 
časa za sušenje. Sajasti delci, pepel itd. Se zlahka oprime sten kadar niso 
povsem suhe.

1.   Prepričajte se, ali je peč nameščena v skladu z navodili za namestitev.

2.   Pred uporabo peči odstranite vso vsebino (dokumente, navodila za uporabo), 

rokavico (priporočljivo) in druga priložena orodja, ki se uporabljajo pri

 peči za varen dostop do kurišča, (dolaganje goriva).

3.   Napolnite zalogovnik s peleti.. Glej poglavje 5, “Polnjenje zalogovnika s peleti” 

teh navodil, ki govori o vrsti peletov, ki naj se uporabljajo in o pravilnem načinu 

polnjenja zalogovnika.

4.  Vstavite vtikač v ozemljeno električno vtičnico in vklopite stikalo.  To se nahaja 

na zadnji strani peči.

Preden peč priklopite na električno napajanje preberite poglavje 9 “Priklop na 
električno napajanje” z navodili za montažo peči pred priklopom aparata na 
električno napajanje.

5.    Glejte poglavje 4, “Normalno delovanje peči” za več informacij o uporabi daljins-

kega upravljalca (če je ta vključen v obseg dobave) in procesu zagona.

6.   Peč je narejena iz visoko kakovostnega jekla premazanega z zaščitnim slojem. 

Ob prvem ciklu vžiga se bo zaščitni premaz strdil in zapekel na jeklo. Ta posto-

pek lahko traja nekaj časa. Zato je ob prvem delovanju peči normalno, da le-ta 

oddaja vonj. V tem obdobju zato prostor zadovoljivo zračite.

7.   Med uporabo peči nikoli ne puščajte odprtih vrat kurišča. Vedno poskrbite, da 

bodo vrata med delovanjem peči varno zaprta.

8.   Vklopite peč in izberite prvo stopnjo moči izgorevanja.
y
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Da bi se izognili trajnim poškodbam peči je priporočljivo, da peč prvih 24 ur   
deluje na najnižji stopnji delovanja. Kasneje pa lahko moč delovanja postopo-
ma povečujete. Peč naj nato neprekinjeno deluje vsaj še tri ali štiri ure.

9.   Preverite ali med delovanjem peči morda  v prostor ne uhajajo izpušni plini.  

V tem primeru peč takoj izklopite in odpravite uhajanje plina.

10.   Preverite, ali je ventilator za izpih zraka pričel delovati. Poslušajte ali zrak prihaja 

skozi za to predvidene reže na sprednji strani peči. Ventilator deluje le takrat, ka-

dar je peč dovolj ogreta (približno 15 - 20 minut po vklopu peči). Če se ventilator 

ne vklopi  izklopite peč, da preprečite okvare peči škoda. Težavo odpravite pred 

ponovnim vklopom peči.

Ta peč ima vgrajen ventilator za kroženje zraka. Ko vklopite stikalo ventilatorja 
le-ta izpihuje ogret zrak iz peči v prostor in ga tako ogreva.

11.   Prepričajte se, da ima peč pravilno razmerje zrak / gorivo pri vsaki od petih 

stopenj zgorevanja tako, da nadzirate izgled plamena na vsaki od petih stopenj 

zgorevanja (glej sliko 1). Če je potrebno prilagodite razmerju zrak / gorivo. Prila-

goditev razmerja zrak / gorivo lahko izvede samo pooblaščeni serviser.

12.   Preverite vlek dimnika z merilnikom diferenčnega tlaka in nastavite loputo dim-

nika, kadar je le-ta nameščena. 

Ko je položaj lopute dimnke enkrat nastavljen, se lahko spreminja le v primeru 
nuje, kot npr. požara v dimniku.

13.   Prepričajte se, da je pri vsaki od petih stopenj delovanja  temperatura izpušnih 

plinov dima ostaja nižja kot 220 °C. Če temperatura izpušnih plinov v kateri od 

petih stopenj izgorevanja presega 220 °C je potrebno delovanje peči na tej sto 

nji ponovno prilagoditi tako, da zmanjšate hitrost dodajanja peletov in nastavite 

hitrost ventilatorja za sesanje izpušnih plinov in ali povečate hitrost ventilatorja 

kroženje/izpih zraka.

Nastavitev  optimalnega delovanja peči s strani pooblaščenega servisa ima 
naslednje prednosti:
• manj nabiranja saj tako v dimniku kot v peči
• manjša poraba goriva. 
• optimalna učinkovitost peči 
• Komponente peči bodo manj obremenjene,  peč ima zato daljšo življenjsko 

dobo. 
• število ur potrebnih za servisiranje in vzdrževanje peči  se zmanjša

14.   Ko je delovanje peči prilagojeno, je le-ta pripravljena za uporabo.

 

4.  NORMALNO DELOVANJE PEČI

Pred vsakim zagonom je potrebno očistiti kaseto za pepel in gorilnik. Za 
pravilen postopek glej poglavje 6.4. Pred zagonom tudi zaprite vrata peči.

y
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Peč se ne sme uporabljati kadar hkrati delujejo morebitni sistem za dovod 
Zraka v prostor, sistem ogrevanja z vročim zrakom ali druge naprave, ki 
lahko vplivajo na tlak zraka v prostoru. Te naprave morajo biti pred uporabo 
peči na pelete izklopljene. 

4.1  INFORMACIJE NA ZASLONU

 

Tipka 1:   S to tipko  znižate  želeno temperaturo. Uporablja se tudi za  za prikaz 

in spremembo stopnje sproščanja toplote. 

Tipka 2:    S to tipko  zvišate želeno temperaturo. Uporablja se tudi za  za prikaz 

in spremembo stopnje sproščanja toplote.

Tipka 3:   Uporablja se za vklop in izklop peči.

Sprejemnik 4:   Sprejemnik daljinskega upravljalca

Led 5:    Opozarja na aktiviran alarm ob napaki C (C pomeni temperatura). Za 

več informacij si oglejte poglavje 8.2 “Seznam napak”.

Led 6:    Opozarja na aktiviran alarm ob napaki F (F pomeni izpušni plini). Za več 

informacij si oglejte poglavje 8.2 “Seznam napak”.

Led 7:    Peč je opremljena s časovnikom, s pomočjo katerega lahko nastavite 

samodejni čas vklopa in izklopa peči.. Ko ta LED sveti, je funkcija akti-

virana.

Led 8:    Opozarja, da je dosežena nastavljena temperatura .Na zaslonu se tudi 

izpiše vrednost nastavljene temperature.

Led 9:    Javlja,da je transportni polž za pelete pripravljen

Led 10:   Javlja,da je vžigalna svečka pripravljena

Zaslon 11:   Prikazuje sobno temperaturo in stopnjo oddajanja toplote. V primeru 

okvare, zaslon prikazuje kodo napake.

Led 12:  Prikaz vklopa/izklopa

Off Pečje izklopljena ali se bo izklopila.

Fan Aktiviran je način predgretja.

Load Poteka transport peletov. Hkrati sveti tudi LED 9 (glej sliko 2).

Fire On Peč je v fazi vžiga.

On 1 Peč je prižgana in gori na poziciji 1, na jnižji stopnji oddajanja top-
lote nižji.

Eco Peč je dosegla nastavljeno temperaturo.

StoP Peč je v načinu samodejnega čiščenja pepela.Ventilator za odva-
janje izpušnih plinov deluje z največjo  hitrostjo, motor za pogon 
sistema transporta peletov pa z minimalno hitrostjo.

Atte To opozorilo se pojavi kadar poskušate zagnati peč med proce-
som ohlajanjem.

2.

y
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4.2  POSTOPEK NORMALNEGA VŽIGA

Gorilnik  je potrebno očistiti pred vsako uporabo peči. Kadar peč prižigate 
spomočjo funkcije časovnika, je potrebno gorilnik očistiti pred vsakim 
samodejnim vklopom.

Normalen postopek zagona peči in njenega delovanja je kot sledi:

1.   Poskrbite, da bo kurišče prazno in čisto.

2.   Prepričajte se, da so vrata kurišča zaprta.

3.   Napolnite zalogovnik s peleti  dobre kvalitete.

4.   Gumb (3) pritisnite za 2 sekundi. Ventilator izpušnih plinov prične delovati, 

vžigalna svečka prižge peč.. Na zaslonu se pojavi izpis “Fan ACC” in prižge se 

lučka LED 10, ki signalizira, da je vžigalna svečka  prižgana.

5.   Po približno 1 minuti, se na zaslonu izpiše sporočilo “Load Wood”. V tej fazi, 

polž transportira pelete iz zalogovnika do kurišča. Zaradi vročine svečke, se 

pelete vžgejo.

6.   Ko je želena temperature prostora dosežena se na prikazovalniku izpiše napis 

“Fire On”  in lučka LED 10 ugasne.

7.   Prižge se ventilator za izpih zraka, ki v peč vleče zrak iz prostora na zadnji strain 

peči. Zrak se nato v peči ogreje in izpiha azaj vprostor na prednji strani peči.

8.   Med normalnim obratovanjem zaslon prikazuje stopnjo moči delovanja peči 

 (1-2-3-4 ali 5) in temperaturo prostora.

9.   Ko je vprostoru dosežena želena temperatura, se na zaslonu izpiše “ECO” tem-

perature prostora. Peč še naprej deluje na najnižji stopnji moči Kadar  je aktivna 

varčna funkcija “Save” se, ko je nastavljena temperatura dosežena, peč samo-

dejno izklopi. Glej odstavek 4.6 za dodatna pojasnila o delovanju varčne tipke.

4.3  POSTOPEK V PRIMERU TEŽAV OB VŽIGU 

Kadar prižigate peč pri temperaturah prostora pod 0 ° C, ali ko je verjetno, da je tem-

peratura zraka uporabljanega za delovanje nižja od 0 ° C, je postopek vklopa drugačen. 

Ob nižjih temperaturah zraka ob postopku vžiga ne pride do dovolj močnega plamena. 

Na zaslonu se izpiše “ALARM NO FIRE”.

Kadar želite takrat prižgati plamen v kurišče položite “sprožilec” in zakurite ogenj s 

pomočjo vžigalic. vklopite vžig s pomočjo tekmo, počakajte 1 minuto in nato peč 

prižgite z normalnim postopkom opisanim v poglavju 4.2..

Če se tudi pri tem postopku ne pojavi dovolj močan plamen, naj pooblaščeni serviser 

spremeni parametre nastavitev.

4.4  NASTAVITEV TEMPERATURE

 

3.

y
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1.   Pritisnite gumb 1, da se pokaže meni za nastavitev temperature. Na zaslonu  se 

izpiše “SET” in vrednost nastavljene temperature.

2.   Ponovno pritisnite gumb 1 za znižanje želene temperature. Na zaslonu se izpiše 

želena vrednost  temperature.

3.   Pritisnite gumb 2 za višanje želene temperature. Na zaslonu se izpiše želena 

vrednost temperature.

4.   Sedaj ste nastavili želeno temperaturo. Po 3 sekundah se prikazovalnik samo-

dejno vrne v način normalnega prikaza.

5.   Nastavitev želene temperature je zaključena.

6.  Želeno temperaturo lahko nastavite tudi s pomočjo daljinskega upravljalca. Za 

izvedbo nastavitev s pomočjo daljinskega upravaljalca poglejte poglavje 4.8.

Želeno temperaturo lahko nastavljate v razponu med  07°C in 40°C.

4.5  SPREMEMBE NASTAVITEV MOČI DELOVANJA

1.  Enkrat pritisnite tipko 2., Zaslon prikazuje “POT” in eno  od 5 stopenj moči de-

lovanja.

2.  Pritisnite tipko 1 za zmanjšanje stopnje moči delovanja. Zaslon prikazuje nasta-

vljeno stopnjo.

3.  Pritisnite tipko 2 za povečanje stopnje moči delovanja. Zaslon prikazuje nastavl 

eno stopnjo.

4.  Po vnešeni nastaviti želene stopnje moči delovanja se po 3 sekundah prikaz 

valnik samodejno vrne v način normalnega prikaza.

5.  Nastavitev želene stopnje moči delovanja je končana.

6.  Želeno stonjo miči delovanja  lahko nastavite tudi s pomočjo daljinskega up-

ravljalca. Za izvedbo nastavitev s pomočjo daljinskega upravaljalca poglejte 

poglavje 4.8.

4.6  VARČNA FUNKCIJA (SAVE MODE)

Kadar je aktivirana ta funkcija se peč samodejno ugasne, ko doseže nastavljeno tem-

peraturo povečano za vprogramirano razliko in se ponovno samodejno prižge, ko tem-

peratura prostora pade na nastavljeno vrednost zmanjšano za vprogramirano razliko.

Varčna funkcija (Save mode) se lahko aktivira le takrat, kadar časovnik ni 
aktiven.

 

AKTIVIRANJE VARČNE FUNKCIJE

1.   Ugasnite peč.

2.   Pritisnite gumb 1 in nato večkrat gumb 3, dokler se na zaslonu ne izpiše UT04.

3.   Pritisnite gumb 2. Na zaslonu se izpiše vrednost 1. Držite tipko 2 dokler se na 

zaslonu ne izpiše vrednost A9.

4.   Ponovno pritisnite gumb 3, na zaslonu se izpiše “PR01”. Pritiskajte gumb 3, 

dokler se na zaslonu ne pričneta izmenjavati napisa “PR28” in “OFF” ali številka 

med 1 in 15.

5.   Kadar se na zaslonu izpiše “OFF” je varčna funkcija SAVE izklopljen. Izklop 

lahko sprožite s pritiskom gumba 1 ali 2. S pritiskom na gumba 1 ali 2 zaslon 

prikaže razpon možnega odstopanja temperature med 1 °C in 15 °C. 

6.   Izberite vrednost razlike temperature, ki jo želite vprogramirati ter pritisnite 

y
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gumb P3, da nastavitev shranite.

7.    Varčna funkcija je sedaj aktivirana in peč lahko prižgete.

 ODSTOPANJE TEMPERATURE

Odstopanje temperature je razlika v °C glede na želeno oz. nastavljeno temperaturo. 

Primer: nastavljena temperature je 20 °C in nastavljeno odstopanje 2°C Peč se pri tej 

nastavitvi samodejno izklopi pri 22 °C in ponovno samodejno vklopi pri 18 °C. S tem je 

zaključen en cikel samodejnega izklopa.

 IZKLOP VARČNE FUNKCIJE

1.   Izklopite peč in ponovite zgoraj opisane korake, dokler se na za slonu ne izpiše 

“OFF”.

2.  Pritisnite gumb 3.

3.   Varčna funkcija je sedaj izklopljena.

Da bi se izognili prepogostim vklopom in izklopom peči in posledično prekomerni obra-

bi sestavnih ni priporočljivo nastaviti temperaturne razlike manj kot 2 ° C ali več kot 4 

° C.

4.7  POSTOPEK NORMALNEGA IZKLOPA

Za izklop peči pritisnite in držite gumb 3 dokler se na zaslonu ne izpiše “OFF”. Med 

fazo zaustavljanja se zaustavita transport peletov v  kurišče in ventilator za kroženje  

vročega zraka. Ventilator za vlek izpušnih plinov še nekaj časa deluje in se izklopi, ko 

se peč ohladi.

4.8  DALJINSKI UPRAVLJALEC

Kako uporabljati daljinski upravljalec:

1.  Daljinski upravljalec usmerite v krmilno ploščo na peči.

2.  Preverite,da med daljinskim upravljalcem in sprejemnikom signala na peči ni 

ovir.

3.   Vsako izbrano funkcijo na daljinskem upravljalcu je potrebno potrditi z gumbom  
ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 . Po vsaki potrjeni izbiri se zasliši akustični signal.

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  ON/OFF: To funkcijo uporabite za vklop in izklop peči in daljinskega upravljalca. 

Pritisnite in držite gumb vsaj 2 sekundi za vklop ali vklop peči. Za potrditev pri-

tisnite ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 .

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  UP / DOWN: Gumb se uporablja za nastavitev želene temperature. Temperaturo 

je možno nastavljati v razponu od  7 ºC do 40 ºC.

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  Ventilator: nastavitev hitrosti obratov 

 Samodejno delovanje

 Hitrost 1 (on1) 

 Hitrost 2 (on2) 

 Hitrost 3 (on3) 

 Hitrost 4 (on4)

 Hitrost 5 (on5)

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  
SEND: S to tipko potrdite izbrano funkcijo in jo posredujete peči.

y

5.

6.

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

4.
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ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  ECONO: S to tipko aktivirate/deaktivirate funkcijo ekonomičnega delovanja. Za 

aktivacijo oz. deaktivacijo funkcije držite tipko vsaj 2 sekundi.
ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  
TURBO: S to tipko aktivirate/deaktivirate funkcijo Turbo. Za aktivacijo oz. deak-

tivacijo funkcije držite tipko vsaj 2 sekundi.
ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

   
CLOCK:  Uporabljate, kot je opisano v nadaljevanju. Funkcije ure za nastavitev 

daljinskega upravljalnika:

 1. Pritisnite 
ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 2. Pojavi se , utripa izpis časa.

 3. S tipkami 
ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 

nastavite ure in minute.

 4. Pritisnite ponovno 
ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 in za potrditev vnosa še tipko ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

.ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  
ON1: S to tipko določite čas samodejnjega vklopa peči (program 1).ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  
OFF1: S to tipko določite čas samodejnjega izklopa peči (program 1).

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  
ON2: S to tipko določite čas samodenjega vklopa peči (program 2).

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  
OFF2: S to tipko določite čas samodejnjega izklopa peči (program 2).ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  
AUTO: S to tipko programirate vsakodnevno ponovitev vnešenega programa 

vklopa (1 in 2). Za aktivacijo oz. deaktivacijo funkcije držite tipko vsaj 2 sekundi. 

Na zaslonu se izpiše izpis AUTO.

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  
CANCEL: S to tipko razveljavite  predhodno programiran  časa samodejnega 

vklopa ali izklopa.

 

 NASTAVITEV TEMPERATURE

S tipkama ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 in 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipki 1 in 2) nastavite želeno temperature v razponu od 7 ºC do 

največ 40 ºC. Ko je temperatura nastavljena pritisnite ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka 3). Glej sliko 5.

 NASTAVITEV MOČI IZMENJAVE TOPLOTE

S tipko 
ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (1) določate moč izmenjave toplote. Nato pritisnite ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka 3). Peč 

izpiše sporočilo ON1-ON2-ON3-ON4 ali ON5. Daljinski upravljalec prikazuje nastavlj-

eno stopnjo moči 2. Izberete lahko tudi samodejno delovanje. Glej sliko 6.

 SAMODEJNO DELOVANJE

Ko je aktivirana ta funkcija peč na osnovi razlike med izmerjeno temperature prostora in 

želeno nastavljeno temperaturo  samodejno določi moč svojega delovanja. Za izbiro sa-

modejne funkcije pritisnite gumb 
ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka1) dokler ne posveti simbol . Pritisnite ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 

(tipka 2) za potrditve izbire.Za izklop samodejne funkcije ponovno pritisnite tipko 
ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 

(tipka 1), izberite želeno stopnjo moči in potrdite s ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka 2). Glej sliko 7.

 FUNKCIJA TURBO

Kadar je aktivna funkcija TURBO peč 30 minut deluje na najvišji stopnji. Želena

temperatura je takrat nastavljena na 30 ºC. Po 30 minutah se peč povrne v način delo-

vanja, ki je bil programiranpred izbiro funkcije TURBO. Za izbiro funkcije TURBO za več 

kot 2 sekundi pritisnite gumb (tipka 1) 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 in nato ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka 3). Za aktivacijo funkcije 
y

7.

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

3

3

8.

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

3

3

9.

10.

11.

12.
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TURBO za več kot 2 sekundi pritisnite 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka 1). Na zaslonu daljinskega upravljalca 

(2) se izpišeTURBO, ter vrednost nastavljene moči in temperature. S ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka 3) po-

trdite nastavitve. Glej sliko 8.

 EKONOMIČNA FUNKCIJA

V načinu ECONO temperatura ostaja konstantna. Peč vsakih 10 minut prilagodi moč 

delovanja, dokler ne doseže 1. stopnje izmenjave toplote. Za aktiviranje ekonomične 

funkcije za več kot 2 sekundi  pritisnite gumb ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka 1), dokler se na zaslonu ne izpiše 

ECONO in izbiro potrdite s pritiskom na gumb ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka 3). Za deaktivacijo funkcije 

za več kot 2 sekundi  pritisnite gumb ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka 1). Na zaslonu daljinskega upravljalca 

seizpiše ECONO. Pritisnite gumb ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka 3). za potrditev vnos. Glej sliko 9.

 PROGRAM 1 (ON1 IN OFF1)

1.  Čas vklopa in izklopa peči mora biti nastavljen kadar  daljinski upravljalec 
ni aktiven.

2.  Peč vzdržuje temperaturo in moč izmenjave toplote, ki je bila nastavljena 
pred izklopom peči.

3.  Najmanjši možen čas med izkllopomk in ponovnim vklopom peči je 20 
minut. To je čas, ki je potreben, da pečzaključi fazo ohlajanja. 

4.  Po vsaki prekinitvi napajanja je potrebno časovnik ponovno nastaviti.

 

SAMODEJNI VKLOP (ON1)

Pritisnite gumb 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka 1) za vklop peči s pomočjo programa 1. Na zaslonu daljins-

kega upravljalca mižika čas in simbol ON1. S ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 in 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka 2 in 3) določite želeni 

časovni interval (v korakih po 10 minut). Za potrditev pritisnite ON 1 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka 1). Čas 

vklopa je sedaj prikazan na zaslonu daljinskega upravljalca. S ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka 4) zaključite 

vnos. Na zaslonu se prikaže ura. Glej sliki 10 in 11. 

 SAMODEJNI IZKLOP (OFF1)

Pritisnite gumb 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka 1) za izklop peči s pomočjo programa 1. Na zaslonu daljins-

kega upravljalca mižika čas in simbol OFF1. S  ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 in 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka 2 in 3) določite želeni 

časovni interval (v korakih po 10 minut). Za potrditev pritisnite 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka 1). Čas vklopa 

je sedaj prikazan na zaslonu daljinskega upravljalca. S ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka 4) zaključite vnos. Na 

zaslonu se prikaže  ura. Prikaz izgine, ko preteče čas vklopa ali izklopa. Glej sliko 12.

 PROGRAM 2 (ON2 IN OFF2)

Kot Program 1 le, z gumbi  

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL in 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL  . 

RESETIRANJE PROGRAMIRANEGA ČASA 

Pritisnite gumb ON ali OFF za program, ki ga želite resetirati. Na zaslonu daljinskega 

upravljalca se prikaže izpis ur, minut in predmetni simbol.  Pritisnite gumb  

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL  (tipka2) 

CANCEL za samodejnega vklopa ali izklopa peči. Pritisnite gumb “SEND” za potrditev 

izbire ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  (tipka 3). Glej sliko 13.

 DNEVNE PONOVITVE 

S pomočjo funkcije samodejnega delovanja je lahko čas želenega vklopa ali izklopa 

peči aktiven vsakih 24 ur. Pritisnite gumb (tipka 1) 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 za vsaj 2 sekundi, da funkcijo 

aktivirate. Na zaslonu daljinskega upravljalca se izpiše AUTO. Pritisnite 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka 3) za 

potrditev izbire. Na zaslonu peči se izpiše ura. Pritisnite gumb AUTO za vsaj 2 sekundi, 

da funkcijo deaktivirate. Pritisnite gumb ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (tipka 3) za potrditev izbire. Glej sliko 14.

15.

14.

13.
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Pred samodejnim vklopom peči  vedno očistite gorilnik. Tako preprečite 
poškodbe peči in okolice.

4.9 MENJAVA BATERIJ V DALJINSKEM UPRAVLJALCU

Kadar je potrebno zamenjati baterije v daljinskem upravljalcu najprej odprite pokrovček 

na zadnji strani kot je prikazano na sliki 15. Stare baterije zamenjjate z novimi. Bodite 

pozorni na pole + in -. Uporabite baterije aaa, 1,5V.

5.  POLNITEV ZALOGOVNIKA S PELETI

5.1  GORIVO

Uporaba slabih ali neprimernih peletov (slaba kvaliteta ali mere drugačne od 
predvidenih) lahko poškoduje peč. Poškodb povzročenih z uporabo neprimer-
nih peletov garancija ne krije. 

Na trgu dobite pelete različnih kvalitet in karakteristik. Peleti slabe kvalitete negativ-

no Vplivajo na učinkovitost izgorevanja, onesnažijo peč in lahko  v skrajnem primeru 

povzročijo zelo nevarne situacije.

Uporabljajte izključno kvalitetne pelete premera 6 mm in največje dolžine 30 mm. Na 

trgu obstajajo različni tipi peletov z različnimi kararakteristikami in različne kvalitete. 

Kvalitteni peleti imajo naslednje karakteristike:

- Premer 6 mm.

- Največja dolžina 30 mm.

- Peleti skladni s standardom 6mm DIN+ / Ö-NORM+ / EN+ ali ekvivalentni.

- Dobro prešani, brez ostankov lepil, smole ali drugih dodatkov.

- Svetleča, enakomerna zunanjost.

- Enakomerna dolžina in brez prahu v pakiranju.

- Vsebnost vlage: < 10%.

- Ostanek pepela: < 0,5%.

- Kvalitetni peleti v vodi potonejo.

Na splošno pelete pomanjkljive kvalitete prepoznate po sledečih  karateristikah:

- Premer peletov ni 6 mm in/ali peleti so neenakomerega premera.

- Dolžina peletov je drugačna in/ali peleti peleti so različnih dolžin, velik je delež kratkih 

peletov v pakirianju.

- Na površini peletov so vidne prečne in/ali vzdolžne razpoke.

- Prisotnost velikega deleža prahu.

- Površina se ne sveti.

- Plavajo na vodi.

Uporaba peletov neprimerne kvalitete vodi do:

- Nepopolno izgorevanje.

- Pogoste blokade gorilnika.           

- Povečana poraba peletov.
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- Manj toplote in manjša učinkovitost peči.

- Umazano steklo.

- Več pepela in negorljivih ostankov.

- Višji stroški vzdrževanja.

G Tudi ob  uporabi standardiziranih peletov dobre kakovosti je normalno, da 
lahko pride do razlik v gorenju, proizvodnji pepela in učinkovitosti.

G Pelete vedno shranjujte in transporirajte v suhih razmerah. 
Lesni peleti se ob stiku z vlago lahko znatno povečajo.

Za več informacij o peletih, kontaktirajte svojega prodajalca ali pooblaščen servis Qli-

ma.

5.2  POLNITEV ZALOGOVNIKA S PELETI

Odprite pokrov zalogovnikalesnih peletov na vrhu peči in ga  napolnite rezervoar do 3/4. Pri 

tem pazite, da ne peleti ne padejo v peč. Zaprite pokrov.

Nikoli se ne dotikajte vrtečih se delov znotraj zalogovnika.
Da bi se izognili dotikanju vrtečih se delov znotraj zalogovnika, je najbolje, 
da pred polnjenjem zalogovnika peč vedno ugasnete in iz električne vtičnice 
izvlecite električni kabel. 

Kadar je potrebno zalogovnik dopolniti med delovanjem peči pazite, da, 
peleti in / ali vreča peletov ne pridejo v stik z vročo površino peči, saj bi to 
lahko povzročilo  nevarne situacije. Pazite, da se ne dotikate vrtljivih delov v 
notranjosti zalogovnika za pelete.

6.  VZDRŽEVANJE

Vročina, pepel in drugi ostanki izgorevanja peletov zahtevajo redno čiščenje in vzdrževanje 

peči, tako s strani končnega uporabnika kot pooblaščenega servisa. Redno čiščenje peči 

je pomembno, saj prispeva k njeni varni uporabi, učinkovitosti njenega delovanja in ji hkrati 

podaljšuje življensko dobo. Za čiščenje zunanjosti in notranjosti peči nikoli ne uporabljajte 

jeklene volne, solne kisline ali drugih jedkih, korozivnih ali abrazivnih snovi.

Po obdobju daljšega izklopa peči je potrebno nekaj časa nadzorovati delovanje peči in 

dimnika za primer, da se zaradi daljšega nedelovanja v peči in/ali dimni napeljavi niso po-

javile morebitne ovire.

6.1  VZDRŽEVANJE, KI GA LAHKO OPRAVI UPORABNIK

11.  Buig en knik de kabel niet.
Z vzdrežavanjem peči pričnite šele takrat, kadar ste prepričani, da sta se
 notranjost in zunanjost peči ohladili.

Pred pričetkom vzdrževalnih del se prepričajte, da je peč izklopljena iz
 električnega napajanja.

y
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Opravilo Pogostot

Očistite zunanjost peči Vsakih 14 dni

Očistite vrata kurišča Pred vsakim vklopom, tudi samodejnim s 
pomočjo časovnika

Očistite gorilnik Pred vsakim vklopom, tudi samodejnim s 
pomočjo časovnika

Očistite predal za pepel Pred vsakim vklopom, tudi samodejnim s 
pomočjo časovnika

Očistite toplotni izmenjevalec Dnevno

Očistite kurišče Vsakih 14 dni

Preverite tesnilo vrat Dvakrat letno, prvič ob pričetku kurilne se-
zone, nato po 2500 kg porabljenih peletov

Očistite zalogovnik in transportnega 
polža

Enkrat na mesec in po 2500 kg porabljenih 
peletov

Čiščenje kanala za dodajanje pele-
tov

Enkrat tedensko

6.2  ČIŠČENJE ZUNANJOSTI PEČI

Zunanjost peči čistite s hladno vodo in milnico. Za čiščenje ne uporabljajte grobih čistil 

ali čistil na osnovi topil, saj lahko poškodujejo površine peči.

6.3  ČIŠČENJE VRAT

Odprtino vrat peči je potrebno očistiti pred vsakim zagonom peči.
Tako boste preprečili nabiranje saje in pepela.

Steklo vrat peči je keramično, vendar lahko zaradi ekstremnih temperaturnih spre-

memb kljub temu poči. Zato pred čiščenjem počakajte, da se steklo popolnoma ohladi. 

Za čiščenje uporabite navadno čistilo za steklo in mehko krpo.

Steklo vratc čistite le takrat, kadar je peč popolnoma hladna.

6.4  ČIŠČENJE GORILNIKA IN ZBIRALNIKA PEPELA

Kurišče in zbiralnik pepela je potrebno očistiti pred vsakim zagonom peči.

1.   Odstranite gorilnik in pladenj za pepel tako, da ju dvignete iz njunega ležišča. 

Glej sliki 16 in 17.

2.   Očistite pladenj za pepel.

3.   Gorilnik, pladenj za pepel in rešetke dodatno očistite s kračo in sesalcem. Kadar 

so zamašene odprtine na dnu gorilnika, jih odmašite z ostrim predmetom.

4.   Spodnjo stran gorilnika očistite  s sesalcem.

G Zelo pomembno je,da so odrtine rešetk čiste in, da je gorilnik čist. Tako bo 
izgorevanje peletov popolno  in čisto.

5.  Vstavite gorilnik in zbiralnik pepela pravilno nazaj v peč.  Preverite, da je gorilnik 
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pravilno vstavljen. Velika odprtina naj bo pozicionirana blizu vžigalne svečke (kot 

je prikazano na slikah  19 in 20). Kadar gorilnik ni pravilno vstavljen peči ni moč 

prižgati.

6.5  ČIŠČENJE TOPLOTNEGA IZMENJEVALCA

Toplotni izmenjevalnik je potrebno očistiti vsak dan. Čistite ga s pomočjo strgala. Pred 

pred čiščenjem preverite ali je peč ugasnjena in ali so vrata peči zaprta. Vzvod strgala 

nameščeno na odprtini rešetk premikajte naprej in nazaj (glej sliko 21). Postopek pono-

vite 5 ali 6-krat, dokler se strgalo ne premika naprej in nazaj brez odpora.

6.6  ČIŠČENJE GORILNIKA

Najprej očistite toplotni izmenjevalec (glej poglavje  6.5 čiščenje toplotnega izmenje-

valca).

1. Odstranite gorilnik in zbiralnik pepela. Glej poglavje 6.4.

2.  Odstranite toplotno zaščito, ki se nahaja na zgornji strani kurišča.

 a.  Prednjo stran toplotnega ščita potisnite navzgor potisnite navzgor (slika 22), 

da popustijo pritrdilne točke 2 (slika 23). Nato toplotni ščit potisnite naprej, da 

popustijo tudi pritrdilne točke 1 (slika 23).

 b. Zadnjo stran toplotnega ščita pomaknite navzdol (slika  24). 

 c.  Levo stran ščita potisnite navzgor v smeri puščice 1 (slika 25) in zavrtite des-

no stran ščita navzdo  v smeri puščice 2 (slika 25). 

 d. Nato toplotni ščit odstranite iz kurišča. 

3.  Nato odstranite notranjo oblogo kurišča. 

 a. Odstranite vijake 1 in 2 (slika 26).

 b.  S pomočjo izvijača odstranite oblogio kurišča (Slika  27).

 c.  Potegnite oblogov smeri vrat in jo odstranite iz peči. To ponovite z oblogo na 

desni strani (sliki 28 in 29). 

 d.  Odstranite toplotni odsevnik na zadnji strani kurišča tako, da ga premaknete 

naprej. Če je potrebno, uporabite izvijač. Odstranite deflektor iz peči (slika 

30). 

 e.  Odstranite toplotni odsevnik z desne in leve stranice. Premaknite strani-

ce naprej v smeri vrat za približno 2 cm dokler ni sprednji del pred  delom 

označenim s puščico (slika 31).

 f.  Nato premaknite zgornji del toplotnega odsevnika v središču kurišča in od-

straniti stranico iz peči. Ponovite dejanje tudi z oblogo  na desni strani kurišča 

peči (slika 32).

 g.  Odstranite ploščo na dnu na desni strani. Premaknte joi navzgor s pomočjo 

izvijača in odstranite ploščo iz peči (slika 33).

 h.  Odstranite spodnjo ploščo na levi strani tako, da jo premaknite najprej v vo-

doravnem položaju v desno za 3 cm, da jo nato lahko potegnete iz kurišča 

(sliki 34 in 35).

4.  Očistite kurišče, del pod rešetkami in oblogo s krtačo in sesalcem.

5.   Po končanem čiščenju vstavite nazaj vse odstranjene dele po obratnem vrst-

nem redu kot je opisano zgoraj.

6.7  KONTROLA TESNILA TESNILA VRAT

Najmanj dvakrat letno, prvič ob pričetku kurilne sezone preverite tesnilo vrat kurišča ali 

morebiti ne pušča. Če je potrebno, naj tesnilo zamenja pooblaščen servis. Uporabljajte 

samo originalne nadomestne dele Qlima.  
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6.8  ĆIŠČENJE ZALOGOVNIKA IN TRANSPORTNEGA POLŽA

Pulire il deposito di pellet e l’auger una volta al mese.

1.  Odstranite zaščitne rešetke z zalogovnika lesnih peletov. 

2.  Izpraznite zalogovnik

3.  Očistite zalogovnik lesnih peletov in vidni del transportnega polža s sesalcem 

(Slika 36). 

4.  Vstavite nazaj zaščitne rešetke

5.  Napolnite zalogovnik s peleti.

6.9  ČIŠČENJE SISTEMA ZA DODAJANJE PELETOV

Enkrat tedensko očistite cev za dodajanje peletov pelete z okroglo, trdo  krtačo (slika 

37). Cev za dodajanje peletov se nahaja zadaj za kuriščem peči. V cevi se lahko nalaga 

kreozot, snov, ki cev zelo umaže pipo in lahko celo blokira dodanje peletov.

6.10 VZDRŽEVANJE, KI GA NAJ OPRAVI POOBLAŠČENI SERVISER

Opravilo Pogostost*

Strokovni pregled in vzdrževanje 
peči in dimnika

Dvakrat v sezoni, prvič na začetku grelne 
sezone  in/ali po 900 urah delovanja, kadar 
peč  prikaže izpis SERV

Čiščenje/ometanje dimniškega 
sistema/dimnik

Dvakrat v sezoni, prvič na začetku grelne 
sezone  

Menjava delov, ki niso omenjeni v 
the navodilih

V primeru okvare

Priklop peči na dimnik/dimno cev Dvakrat v sezoni, prvič na začetku grelne 
sezone  in/ali po 900 urah delovanja, kadar 
peč  prikaže izpis SERV

Druga vzdrževalna dela, ki niso 
omenjena v the navodilih

Dvakrat letno, prvič na začetku grelne sezone  

Čiščenje vemtilatorja za kroženje 
toplote in ventilatorja za vlek 
izpušnih plinov

Dvakrat v sezoni, prvič na začetku grelne 
sezone  in/ali po 900 urah delovanja, kadar 
peč  prikaže izpis SERV

Čiščenje zunanjosti in notranjosti 
peči

Dvakrat v sezoni, prvič na začetku grelne 
sezone  in/ali po 900 urah delovanja, kadar 
peč  prikaže izpis SERV

Čiščenje podajalnega sistema pele-
tov s transportnim polžem

Enkrat letno, po končani grelni sezoni

Čiščenje dimne napeljave Dvakrat v sezoni, prvič na začetku grelne 
sezone  in/ali po 900 urah delovanja, kadar peč  
prikaže izpis SERV

Kontrola elementov vžiga Enkrat v sezoni

Očistite toplotni izmenjevalec s 
stisnjenim zrakom

Dvakrat v sezoni, prvič na začetku grelne 
sezone  in/ali po 900 urah delovanja, kadar 
peč  prikaže izpis SERV

Preverite električni del, t.j. tiskano 
vezje, kable, varnostne senzorje

Dvakrat v sezoni, prvič na začetku grelne 
sezone  in/ali po 900 urah delovanja, kadar 
peč  prikaže izpis SERV

Preverite silikonsko cev senzorja 
pritiska 

Dvakrat v sezoni, prvič na začetku grelne 
sezone  in/ali po 900 urah delovanja, kadar 
peč  prikaže izpis SERV
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Preverite hermetičnost vrat in če je 
potrebeno zamenjajte tesnilo

Dvakrat v sezoni, prvič na začetku grelne 
sezone  in/ali po 900 urah delovanja, kadar 
peč  prikaže izpis SERV

Preizkusite vseh 5 nivojev moči 
delovanja

Enkrat  v sezoni, prvič na začetku grelne se-
zone  in/ali po 900 urah delovanja, kadar peč  
prikaže izpis SERV

Preizkusite varnost Enkrat  v sezoni, prvič na začetku grelne se-
zone  in/ali po 900 urah delovanja, kadar peč  
prikaže izpis SERV

(*) Navedena je minimalna frekvenca vzdrževalnih del. Če so lokalni zakoni ali predpisi 

zavarovalnice strožji, upoštevajte strožje pravilo. Pri intenzivni uporabi peči, mora biti 

dimnik čiščen pogosteje. 

7.  SERVIS IN ORIGINALNI REZERVNI DELI

Preden zapusti tovarno je vsaka peč temeljito preizkušena in dana v obratovanje. More-

bitna popravila ali nastavitve potrebne med ali po namestitvi naj izvede pooblaščen servis. 

Originalne nadomestne dele je mogoče dobiti le pooblaščenem servisu.

Kadar kličete servis imejte pripravljeno serijsko številko in naziv model peči.

Uporabljajte izključno origalne nadomestne dele. Uporaba neoriginalnih nadomestnih de-

lov vodi v izgubo garancije.

8.  ODPRAVLJANJE TEŽAV

8.1  PONASTAVITEV PEČI OB NAPAKI

Preden izbrišete izpis napak poglejte seznam napak (poglavje 8.2) in sledite navodi-

lom. Peč ponastavite z daljšim (3 sekunde) pritiskom na tipko 3 (glej sliko 2) na krmilni 

plošči.

8.2  SEZNAM NAPAK

TEŽAVA VZROK REŠITEV

Nadzorna 
plošča se ne 
prižge.

Peč ni priklopljena električno 
napajanje.

Preverite ali je vtič v električni vtičnici.

Varovalka tiskanega vezja je 
pregorela.

Zamenjajte varovalko. Zamenjavo naj izvede 
pooblaščeni servis.

Nadzorna plošča je 
pokvarjena.

Zamenjajte nadzorno ploščo. Zamenjavo naj 
izvede pooblaščeni servis.

Prekinjen kabel. Zamenjajte kabel. Zamenjavo naj izvede 
pooblaščeni servis.

Tiskano vezje v okvari. Zamenjajte tiskano vezje. Zamenjavo naj izvede 
pooblaščeni servis.

Izklopljeno glavno stikalo. Vklopite glavno stikalo.
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Peč se ne 
prižge. Izpiše se 
opozorilo “Alarm 
no Fire”.

Zalogovnik je prazen Napolnite zalogovnik.

Gorilnik je umazan. Očistite gorilnik.

Motorček transportnega 
polža je pokvarjen.

Zamenjajte motorček transportnega polža. 
Zamenjavo naj izvede pooblaščeni servis.

Pokvarjeno tiskano vezje. Zamenjajte tiskano vezje. Zamenjavo naj izvede 
pooblaščeni servis.

Senzor temperature ne za-
zna minimane temperature 
potrebne za zagon.

Izpraznite gorilnik in ponovite postopek vklopa. 
Če težave ne odpravite pokličite pooblaščeni 
servis.

Ogenj ne dobi dovolj zrak za 
gorenje. 

Preverite sledeče:
- Možne ovire v dovodni cevi zgorevalnega 
zraka na zadnji strani peči. Očistite cev  za 
dovod svež zraka.
- Luknje v rešetki gorilnika zamašene in / ali 
zbiralnik pepela preveč poln preveč pepela in / 
ali gorilnik preveč umazan; potrebno je čiščenje.
- Izmjenjevalnik toplote v peči je umazan. 
Očistite zbiralnik toplote.

Peleti slabe kvalitete. Uporabljajte kvalitetne pelete.

Transportni polž je blokiran. Izklopite peč iz električnega napajanja, 
umaknite zaščito za roke iz zalogovnika, 
izpraznite zalogovnik, previdno očistite vidni 
del transportnega polža. Vstavite nazaj zaščito 
za roke in ponovno prižgite peč. Če težave ne 
odpravite pokličite pooblaščeni servis.

15 minut po 
vklopu peč 
izpiše
 “ALarm no 
acc”

Pokvarjen vžig. Zamenjajte vžig. Zamenjavo naj izvede 
pooblaščeni servis.

Senzor temperature ne za-
zna minimane temperature 
potrebne za zagon.

Izpraznite gorilnik in ponovite postopek 
vklopa. Če težave ne odpravite pokličite 
pooblaščeni servis.

Prenizka zunanja 
temperatura.

Izpraznite gorilnik in ponovite postopek 
vklopa. Če težave ne odpravite pokličite 
pooblaščeni servis.

Peleti so vlažni Uporabljajte le suhe pelete.

Pokvarjen senzor 
temperature.

Zamenjajte sensor temperature.. Zamenjavo 
naj izvede pooblaščeni servis.

Pokvarjeno tiskano vezje. Zamenjajte tiskano vezje. Zamenjavo naj 
izvede pooblaščeni servis.

Prazen  zalogovnik. Napolnite zalogovnik.

Peleti ne 
prispejo do 
gorilnika.

Transportni polž je 
blokiran.

Izklopite peč iz električnega napajanja, 
umaknite zaščito za roke iz zalogovnika, 
izpraznite zalogovnik, previdno očistite vidni 
del transportnega polža. Vstavite nazaj 
zaščito za roke in ponovno prižgite peč. 
Če težave ne odpravite pokličite pooblaščeni 
servis.

Motorček transportnega 
polža je pokvarjen.

Zamenjajte motorček transportnega polža. 
Zamenjavo naj izvede pooblaščeni servis.

Prazen  zalogovnik. Napolnite zalogovnik.
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Ogenj gori 
s šibkim 
plamenom, je 
oranžen, 
peleti ne gorijo 
pravilno in / ali 
steklo potemni 
prehitro.

Blokirana dimnik ali 
kurišče.

Takoj očistite dimnik ali kurišče. Čiščenje naj 
opravi pooblaščen dimnikarski servis.

Umazan gorilnik. Očistite gorilnik.

V peči se nahajajo ovire. Peč potrebuje vzdrževanje. Vzdrževanje naj 
opravi pooblaščen servis.

Poškodovan ventilator za 
vlek izpušnih plinov.

Lesni peleti lahko gorijo tudi le s pomočjo 
naravnega vleka dimnika. Takoj zamenjate 
ventilator, ker je lahko njegovo nedelovanje 
nevarno za vaše zdravje. Popravilo naj opravi 
pooblaščen servis.

Peleti slabe kvalitete. Uporabljajte kvalitetne pelete.

Peč ni instalirana pravilno. Instalirajte peč pravilno. instalacijo naj izvede 
pooblaščeni servis.

Ventilator za 
kroženje zraka 
po prostoru 
deluje tudi 
kadar je 
peč hladna.

Pokvarjeno tiskano vezje. Zamenjajte tiskano vezje. Zamenjavo naj 
izvede pooblaščeni servis.

Prisotnost 
pepela na tleh 
okoli peči.

Dimna cev ne tesni 
hermetično.

Delo, ki ga lahko izvaja samo pooblaščeni 
serviser. Kadar dimne cevi ne tesnijo je to 
lahko nevarno za vaše zdravje. Takoj zate-
snite cev z Loctite 598 (ali podobnim) in / ali 
zamenjajte cevi s pravilnim tipom cevi.

Tesnilo na vratih obrablj-
eno ali poškodovano.

Zamenjajte tesnilo. Zamenjavo naj izvede 
pooblaščeni servis.

Peč je blokira-
na. Na prika-
zovalniku se 
izpiše "eco"

Dosežena je želena, 
nastavljena temepratura 
prostora.

Ne gre za napako. Peč deluje v načinu eko. 
Ta funkcija se lahko spremeni z daljinskim 
upravljalcem.

Na prikazoval-
niku se izpiše 
"Serv"

Peč potrebuje vzdrževanje. 
Pokličite pooblaščeni 
servis, ki bo opravil 
vzdrževanje ponastavitev 
in peči.

Peč potrebuje vzdrževanje. Pokličite 
pooblaščeni servis, ki bo opravil vzdrževanje 
ponastavitev in peči.

Na prikazoval-
niku se izpiše 
"atte"

Peč poskušate zagnati 
medtem, ko je ta še vedno 
v fazi ohlajanja.

Pred ponovnim zagonom peči vedno 
počakajte do konca faze ohlajanja.
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Peč se izklopi. 
Izpiše se 
opozorilo 
“alar dep”, na 
nadzorni plošči 
posvetita lučki 
ALF in/ali ALC.

Senzor tlaka je pokvarjen. Zamenjajte sensor tlaka. Zamenjavo naj 
izvede pooblaščeni servis.

Blokirana dimna cev. Takoj očistite dimnik ali kurišče. Čiščenje naj 
opravi pooblaščen dimnikarski servis.

Pokvarjeno tiskano vezje. Zamenjajte tiskano vezje. Zamenjavo naj 
izvede pooblaščeni servis.

Dimna cev je predolga. Pokličite pooblaščeni servis, naj preveri, 
ali je dimnik skladen z zakonodajo in ali je 
primeren peči.

Neugodni vremenski 
pogoji.

Kadar  je veter zelo močan, lahko pride do 
negativnega pritiska. Preverite in ponovno 
zaženite peč.

Peč je vroča. Temperatura okolice je previsoka. Odprite 
vrata v druge prostore. Če težave ne morete 
odpraviti, pokličite pooblaščenega serviserja.

Varnostni termostat peči je oddal napačen 
odčitek. Pustite naj se peč ohladi in nato 
ponastavite varnostni termostat tako, da 
odstranite pokrov (slika 38) in pritisnite gumb 
za ponastavitev (slika 39).

Pokvarjen ventilator za 
izmenjavo toplote po 
prostoru.

Zamenjajte ventilator. Zamenjavo naj izvede 
pooblaščeni servis.

Začasen izpad 
električenega napajanja.

Izpada napajanja med obratovanjem peči 
povzroči pregrevanje notranjosti peči. 
Pustite, da se peč ohladi in jo nato ponovno 
prižgite.

Pokvarjen termostat. Zamenjajte termostat. Zamenjavo naj izvede 
pooblaščeni servis.

Peč se izklopi. 
Izpiše se 
opozorilo “alar 
Sond”

Senzor za merjenje 
temperature dimnih plinov 
je odklopljen.

Preverite ali je sensor priključen na tiskano  
vezje. Preverjanje naj izvede pooblaščeni 
servis.

Žica senzorja izpušnih 
plinov je odklopljena. 

Uredite električno napeljavo.Urejanje naj 
izvede pooblaščeni servis.

Na prikazoval-
niku se izpiše 
“cool Fire”

Peč deluje v ročnem 
načinu, funkcija časovnika, 
oziroma varčna funkcija 
sta izključni.Peč je v fazi 
ohlajanja.

Ni napake. Proces ohlajanja se bo zaključil 
samlodejno, kadar bo peč dovolj ohlajena.

Izpad električnega 
napajanja.

Ko se napajanje ponovno vzpostavi naj peč 
najprej dokonča fazo ohlajanja.  Peč lahko 
nato prižgete.

Na prikazoval-
niku se izpiše 
“alar Fan FaiL”

Ventilator za vlek izpušnih 
plinov je pokvarjen ali pa 
tiskano vezje ne more 
meriti hitrosti vrtenja 
ventilatorja.

Okvarjen je lahko ventilator za vlek izpušnih 
plinov ali tiskano vezje ali senzor za merjenje 
hitrosti vrtenja ventilatorja je pokvarjen. 
Poškodovano ali odklopljeno je lahko tudi 
ožičenje. Napako naj odpravi le pooblaščeni 
servis.

y
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9. LIST IZDELKA

Ime ali blagovna znamka dobavitelja Qlima Qlima

Model Fiorina 74 S-line Fiorina 90 S-line

Razred energijske učinkovitosti A+ A+

Tip peči Peč na pelete Peč na pelete

Neposredna toplotna moč (*) kW 7,48 9,05

Posredna toplotna moč kW 0,0 0,0

Indeks energetske učinkovitosti 123 120

Poraba energije W 300 / 100 300 / 100

Napajanje V/Hz 230/~50 230/~50

Koristna energetska učinkovitost pri nazivni 

proizvodnji / zmanjšani proizvodnji (*)
% 91 / 92,7 89,53 / 92,7

Drugi previdnostni ukrepi v zvezi z montažo, 

vgradnjo ali vzdrževanjem ogrevanja lokalnega 

prostora

Glej priročnik Glej priročnik

Nivo COpri 13%  o2  capacità pri nominalni 

nizki moči (*)
% 0,01 / 0,04 0,01 / 0,04

Masni pretok dimniškega plina naz. moč g/s 6,3 7,4

Masni pretok dimniškega plina red. moč g/s 3,4 3,4

Povprečna vsebnost prahu pri  13% O2 mg/Nm³ 18,4 14,0

Za prostore do (**) m³ 200 240

Premer dimnika mm 80 80

Temperatura  izpušnih plinov °C 128 150

Povratni pritisk dimnika Pa 11 11

Loputa Možno*** Možno ***

Peč mora imeti lastni dimnik. Ne Ne

Vrsta goriva  (****)

Ø 6 mm 

Din+/Önorm+/

EN+

Ø 6 mm 

Din+/Önorm+/

EN+

Nominalna dolžina/premer peletov mm 30 / 06 30 / 06

Velikost zalogovnika kg 13 13

Avtonomija (min-maks) h 8 - 22 6,5 - 22

Vhod primarnega zraka Da Da

Ventilator Da Da

Zračni filter Ne Ne

Neto teža kg 81 91

(*) Skladno z direktivo en14785

(**)  Le indikativno. Odvisno od države/regije.

(***) Določi naj pooblaščeni serviser.

 Izrabljenih električnih napravne odstranite med nerazvrščene komunalne odpadke, 

uporabite ločene zbiralnice. Za informacije o razpoložljivih sistemih zbiranja se obrnite 

na lokalne oblasti. Če električne naprave odstranite na odlagališčih ali smetiščih, 

lahko pride do uhajanja nevarnih snovi v podtalnico in v verigo preskrbe s hrano, do 

škode za zdravje in dobro počutje. Pri zamenjavi starih naprav z novimi je trgovec 

pravno obvezan, da brezplačno vzame nazaj   staro napravo v odstranjevanje. Baterij 

ne smete vreči v ogenj, saj lahko eksplodirajo ali pa se lahko sprostijo nevarne snovi. 

Če daljinski upravljalnik zamenjate ali uničite, prej odstranite baterije in jih zavrzite v 

skladu z veljavnimi predpisi, saj predstavljajo škodo okolju.

y
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10. GARANCIJSKI POGOJI
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11. IZJAVA O SKLADNOSTI 

 izjava o skladnosti

 

Mi,  PVG Holding B.V.
 P.O. Box 96
 5340 AB Oss, Holandija

Izjavljamo:
Da so spodaj našteti izdelki izdelani in glede zasnove in konstrukcije
skladni s primernimi temeljnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami EU direktiv:

Opis izdelka:  Naprava za ogrevanje prostorov - peč na pelete

Blagovna znamka izdelka:   Qlima

Model:  Fiorina 74 S-Line, Fiorina 90 S-Line

Uporabljene EU direktive: Nizoknapetostna direktiva (LVD)
 2014/35/ES

 Direktiva o elektromagnetni združljivosti
 2014/30/ES

 Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih 
 nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
 2011/65/EC

 Ecodesign
 2009/125/CE

Tip
Toploptna 
učinkovitost %

Moč kW
Povprečna vrednost prahu 
prhu pri 13% O2 v mg/Nm³

Fiorina 74 
S-line

Nominalno 91 7.48 18,4

Fiorina 90 
S-line

Nominalno 89.53 9.05 14,0

Uporabljeni  harmonizirani standardi:     EN 55014-1 EN 55014-2  
 EN 61000-3-2 : 2005 + AC:2005  
 EN 61000-3-3 : 2007 + A1:2011 + AC:2012  
 EN 50581 : 2012  
 EN 60335-1 : 2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017  
 EN 60335-2-102 : 2016  EN 62233 : 2009 
 Commission Regulation (EU) : 2015/1185

Preizkusna ustanova: TüV Rheinland Energie und Umwelt GmbH   

Datum: 18-03-2017

Podpis odgovorne osebe: 

M. Walhout

Technical Product & Sourcing Manager 
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D  Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte unsere Website www.qlima.com, oder setzen Sie sich mit 
unserem Kundendienst in Verbindung (Telefonnummer auf www.qlima.com). 

DK  For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til www.qlima.com eller det lokale Kundecenter (telefon-
numre findes i www.qlima.com). 

ES  Si necesita información o si tiene algún problema, visite nuestra página Web www.qlima.com, o póngase en contacto con el servicio cliente 
(hallará el número de teléfono en www.qlima.com). 

F  Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur notre site Web (www.qlima.com) 
ou contactez notre service client (vous trouverez l’adresse et numéro de téléphone sur www.qlima.com). 

FIN  Jos haluat huoltoapua, lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu verkkosivustoon osoitteessa www.qlima.com tai kysy neuvoa PVG 
kuluttajapalvelukeskuksesta (www.qlima.com). 

GB  If you need information or if you have a problem, please visit the our website (www.qlima.com) or contact our sales support (you find its phone 
number on www.qlima.com) 

I  Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web www.qlima.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti (per conoscere il 
numero di telefono, consultate www.qlima.com).

N  Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene www.qlima.com. Alternativt kan du kontakte 
med PVG’ forbrukertjeneste (telefonnummeret i www.qlima.com). 

NL  Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de onze website (www.qlima.com) of neem contact op met de afdeling 
sales support (adres en telefoon op www.qlima.com). 

P  Se necessitar de informações ou se tiver problemas, visite o Web site www.qlima.com ou contacte o Centro de Assistência (número de telefone 
o www.qlima.com)

PL  W przypadku problemów i w celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź stronę internetową Qlima dostępną pod adresem www.qlima.com 
lub skontaktuj się z Centrum kontaktów Qlima (www.qlima.com)

S  Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka www.qlima.com eller kontakta Qlima kundtjänst (du 
hittar telefonnumret på www.qlima.com). 

SLO Če želite dodatne informacije, obiščite spletno mesto podjetja na naslovu www.qlima.com ali pokličite na telefonsko (www.qlima.com).
TR  Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.qlima.com adresindeki Qlima Internet sitesini ziyaret edin veya  

ülkenizde bulunan Qlima müşteri merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını: www.qlima.com).

--- --- -- ---- 
-- -- --- ----- 
-- -- --- ----- 
-- ---- -- ----

-- -- --- ----- 
-- -- --- ----- 
--- --- -- ---- 
-- ---- -- ----

www.Qlima.com

Distributed in Europe by PVG Holding B.V.

PVG Holding BV – Kanaalstraat 12 C - 5347 KM Oss – the Netherlands
                                   P.O. Box 96 – 5340 AB Oss – the Netherlands
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