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Od leta 

SL 



NAVODILA NASTAVITEV 

PtyP: Programske nastavitve (Dnevni/Tedenski)
 d_Pr (dnevni)
 h_Pr (tedenski)
tSEt: Nastavitev časa in dneva
hPro: Tedenska nastavitev programa
 p_01
 p_02
 ..........
 p_12
ASEt: Parametri prilagodljivega zagona
 P 01 (temperaturi)
 P 02 (urah)
oPEn: Parametri zaznavanja odprtih vrat/oken
 P 01 (čas prekinitve)
 P 02 (temperatura zaznavanja)
oFFA: Anti-Frost funkcija
 izklop 
 Vklop
uEr: Prikaz različice (verzije) programske opreme
CodE: Koda ključa za zaklepanje (predstavitev ključa za zaklepanje)
CCod: Brisanje Kode ključa za zaklepanje
CntC: Kalibracija temperature
CLdr: Nastavitev osvetlitve zaslona

Profesionalni Modeli

Ponastavitev na tovarniške nastavitve: Če želite napravo ponastaviti na tovarniške nas-

Pred ponovnim vklopom, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop na krmilni enoti. Na zaslonu se 

želite nastaviti določeno možnost, ki se prikaže na zaslonu, pritisnete in 3 s držite tipko za vklop/
izklop. Če želite shraniti spremembo, tipko za vklop/izklop pridržite 3 s. V kolikor ne želite shraniti 
spremembe, izklopite in ponovno vklopite grelnik s stikalom za vklop ob strani grelnika.



5 GARANCIJE
L E T 

OPOZORILO: Naprava je kalibrirana s strani proizvajalca. Zaradi narave 

zaznavanja temperature se lahko izmerjena temperatura spreminja glede na 

razdaljo od tal, razdaljo od oken ali vrat, velikost prostora ali cirkulacijo zraka v 

notranjosti prostora. Svetlost digitalnega zaslona se ponoči samodejno zatemni.

NE PREKRIVAJTE
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OKOLJSKA POLITIKA

Obvezujemo se, da bomo:

in recikliranje odpadkov, kadar koli je to mogoče, ter za 
odstranjevanje ponovno neuporabljenih odpadkov uporabljali 

svojo okoljsko učinkovitost,

Proizvedeno v skladu s standardi EN 60335-2-30:2011 A11: 2012
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1. Med nakupom izdelka poskrbite, da vam prodajalec potrdi 
garancijsko izjavo.
2. Če ste izdelek pridobili kot promocijski izdelek, naj garancijski 

3. Vljudno prosimo, da pred uporabo naprave pozorno preberete 
vsa navodila v tem priročniku in priročnik hranite kot referenčni 

pokličite servisne storitve distributerja.
5. Če izdelek pri prvem zagonu ne deluje ali je v okvari, pokličite 
servisne storitve distributerja.

z navodili.

Cenjena stranka,
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VARNOSTNA OPOZORILA

navodila za montažo.

uporabite stikalo na izdelku ali se dotaknete vtikača.



69

SL

drugega aparata.

kože z vročo površino.
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1. SPLOŠNI PREGLED IN TEHNIČNE 

KARAKTERISTIKE

Digitalni panelni grelniki

Razen plošče so vsi ostali sestavni deli pri obeh izvedbah 
enaki.

nameščene pod grelnikom, se segreva ob prehodu skozi 

v prostoru.

4. Grelec
5. Senzor temperature

7. Stikalo za vklop ( )

Elektronska 
kontrolna 

enota

F: Faza
N: Prevodnik nič

Ne: Neonska lučka

G: Ozemljitev
K1: Stikalo vklop/ izklop

Slika  2. Električna shema digitalnega 
panelnega grelnika

6
4

2
3

5

7

8

1

Slika 1. Digitalni panelni grelniki
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TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Model Priporočena moč grelnika (W) Površina (m2)

EPK 4550 E05 500-600 3 - 6

EPK 4570 E10 1000-1200 6 - 12

EPK 4570 E15 1400-1600 9-17

EPK 4590 E20 2000-2400 12 - 24

EPK 4590 E25 2300-2700 14-28

Osnovni Modeli Električnih Panelnih Grelnikov

Pri zunanji temperaturi 8-10 °C. Potrebna moč je odvisna od različnih faktorjev, kot je 
zunanja temperatura, izolacija prostora, ki ga želimo ogrevati, zapiranje in odpiranje vrat. 
Vrednosti v tabeli so prilagojene povprečnim podnebnim pogojem.

Digitalni Panelni Grelnik
Model EPK4550E05 EPK4570E10 EPK4570E15 EPK4590E20 EPK4590E25

Višina                               mm 450 450 450 450 450

500 700 700 900 900

Globina                           mm 80 80 80 80 80

Teža                                  kg 5.3 6.8 7.1 8.8 9.2

Moč                                  W 500-600 1000-1200 1400-1600 2000-2400 2300-2700

Napetost                         V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Tok                                    A 2.3 4.5 6.5 9 10.9

Frekvenca                       Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 

Elektronski termostat

ON/OFF stikalo

2 2 2 2 2

Tip zaščite I I I I I

Zaščita proti vlagi IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24

Varnostna zaščita

Ročni termostat - - - - -

Prikaz sobne temperature

Izbira barve: bela

Izbira barve : zelena(Y), roza (P), Inox 
(I), Les (A), steklo (C)

- (I), (A), (C) - (I), (A), (C)
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Profesionalni panelni grelnik

pločevine. Ogrevanje omogočajo alumi-

ob prehodu skozi grelce in izhaja segret 

-
ka po principu naravne cirkulacije.

Zaslon termostata se samodejno osvetli 
ali zatemni in se prilagaja svetlobi v pro-
storu. Nastavitev samodejne osvetlitve 
in zatemnitve je privzeta, spreminja se 
lahko preko nastavitve v meniju, kar je 
priročna funkcija za uporabo v spalnici.

za zdravje.

4. Grelec
5. Senzor temperature
6. Varnostni termostat proti pregrevanju
7. Stikalo za vklop ( )
8. Priključni kabel

Slika 3. Profesionalni panelni grelnik

F: Faza
N: Prevodnik nič

-t0: NTC
G: Ozemljitev
K: Stikalo vklop/ izklop

Slika 4: Električna 
shema digitalnega 
panelnega grelnika 
s profesionalnim 
termostatom

Elektronska 
kontrolna 

enota

Zaslon 
(Display)

6

4 2

3

5

7

8

1
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prostora, ki ga želimo ogrevati, 

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE
Profesionalni panelni grelnik

Model EPK4550P05 EPK4550P07 EPK4570P10 EPK4570P15 EPK4590P20 EPK4590P25

Višina  mm 450 450 450 450 450 450

500 500 700 700 900 900

Globina  mm 80 80 80 80 80 80

Teža   kg 5.3 5.3 6.8 7.1 8.8 9.2

Moč   W 500-600 700 -850 1000-1200 1400-1600 2000-2400 2300-2700

Napetost  V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Tok   A 2.3 3.2 4.5 6.5 9 10.9

Frekvenca  Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 

ON/OFF stikalo

2 2 2 2 2 2

Tip zaščite I I I I I I

Zaščita proti vlagi IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24

Varnostna zaščita

Ročni termostat - - - - - -

Prikaz sobne temperature

Časovna ura

Povrnitev tovarniške nastavitve 

Izbira barve: bela

Model Priporočena moč (W) Površina prostora (m2)

EPK 4550 P05 500-600 3 - 6

EPK 4550 P07 700 -850 4 - 9

EPK 4570 P10 1000-1200 6 - 12

EPK 4570 P15 1400-1600 9-17

EPK 4590 P20 2000-2400 12 - 24

EPK 4590 P25 2300-2700 14-28

Izbira modela električnega panelnega grelnika
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2. NAVODILA ZA MONTAŽO

Montaža na steno

Slika 6: Minimalna varnostna območja, 
potrebna za učinkovitost delovanja

Slika 5: Stenska konzola

Spodnji del konzole

Vzmetna 
sponka

Vijak

Slika 7: Centrirne luknje

(H)

Model A H (min/max)

EPK4550 280 mm (28 cm)

100/200 mmEPK4570 400 mm (40 cm)

EPK4590 600 mm (60 cm)

207
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5. Hrbtno stran grelnika postavite 
na plastični del stenskih nosilcev kot 

6. Vzmetni del na stenskem nosilcu 
$ksirajte v luknje na zgornjem delu 
grelnika, da pritrdite grelnik na 
nosilec. 

grelnik z nosilca, je potrebno izvleči 
zgornje kavlje.

Slika 8: Namestitev 
grelnika na spodnji 
del nosilca

Slika 11: Odmiki 
grelnika po 

Slika 9: 
Namestitev 
grelnika na zgornji 
del nosilca

Slika 10: Pogled od 
zadaj – pritrditev 
zgornjega dela

100
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Uporaba panelnega grelnika s samostoječimi konzolami

odstranite ter pripravite plastične konzole, ki se nahajajo v paketu.

na sliki A.

lahko uporabljajo pri vseh modelih grelnikov.

Slika  A

1

3

5

2

4

6
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Digitalni Električni Grelnik

Vklop grelnika
  in pritisnite stikalo 

Višanje ali nižanje temperature

od stikala za vklop/izklop (ON/OFF)
, dokler 

se ne pokaže želena temperatura.

Časovna nastavitev vklopa

 elektronski 

Opomba : Na spletni strani www.ivigo.com ali z vnosom »vigo/ivigo heater 
Video« v spletni brskalnik si lahko ogledate video s prikazom delovanja in 
uporabe električnih panelnih grelnikov IVIGO.

Slika 12: Elektronska krmilna enota 

Zaslon (Display)

Indikator porabe električne energije

Časovna nastavitev (Timer)

Varnostno zaklepanje
SAFETY LOCK

Vklop/izklop
(ON/OFF gumb)

Senzor daljinskega 
upravljanja

Senzor zaznavanja 
svetlobe

temperature

3. NAVODILA ZA UPORABO
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2. Stikalo za časovno nastavitev (brez predhodnega pritiska stikala za vklop) držite tako dolgo, da se na zaslonu 
.

prostor.
Opozorilo: 

Časovna nastavitev izklopa

izklopa .

Opozorilo: Programirano časovno nastavitev lahko ponastavite s pritiskom gumba za vklop na 

Varnostno zaklepanje

. S pritiskom 

Izklop Grelnika 

Grelnik izklopimo s pritiskom na Vklop/izklop  (3-4 s) na elektronski krmilni enoti, ali pa izklopimo glavno 
stikalo za vklop .

Opozorilo: 

.
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Profesionalni panelni grelnik

Slika 13: Profesionalna digitalna kontrolna enota

SVETLOBE

ZNIŽANJE VIŠANJE 

ČASOVNA 

ZAZNAVANJA GIBANJA

VKLOP/IZKLOP 

Dejanski čas

grelnik časovno nastavitev 24 ur.

Nadzor porabe električne energije

Anti-Frost nastavitev

pet sekund prikaže opozorilo “AnFr”. Ko temperatura v prostoru pade pod 6 C grelnik prične ogrevati prostor z 
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Vklop Anfti-Frost funkcije

te nastavitve.

Dostop do menija nastavitev

ponovnim vklopom, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop na krmilni enoti. Na zaslonu se prikaže prva 

možnost, ki se prikaže na zaslonu, pritisnete in 3 s držite tipko za vklop/izklop. Če želite shraniti spremembo, 
tipko za vklop/izklop pridržite 3 s. V kolikor ne želite shraniti spremembe, izklopite in ponovno vklopite grelnik 
s stikalom za vklop ob strani grelnika.

Možnosti menija
PtyP - Nastavitve programa (dnevne/tedenske)
tSEt - Nastavitev časa in dneva
hPro - Tedenska nastavitev programa

oFFA - Anti-Frost nastavitev

Programske nastavitve
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Dnevni program
Grelnik ima privzeti dnevni program, če se nastavitve ne spremenijo. Dnevni program 
omogoča zakasnitev izklopa, če je naprava vklopljena, in zakasnitev vklopa, če je 
izklopljena. Največja dovoljena zakasnitev pri vklopu je 48 ur, maksimalna zakasnitev 

čas ter nastavite ure zakasnitve. Na primer, če je zakasnitev izklopa nastavljena na 3 ure, 

Tedenski program
Na voljo sta dva programa, eden za teden in en za vikend. V tem načinu lahko nastavite 
temperaturno ogrevanja v določenem časovnem obdobju. Določite lahko 12 različnih 

Nastavitve, izberite »PtyP« in nato »h_Pr«. (privzeta nastavitev programa). Ko je ta način 

prednastavljeni čas in temperaturo, pritisnite tipko za čas.

Nastavitev tedenskega programa

Za 
nastavitev tedenskega programa pojdite v meni Nastavitve in izberite »hPro«. Na 

nastavljeno uro, pritisnite tipko za čas, da utripa ura programa. Programsko uro lahko 
spremenite s tipkami (+) in (-). V tem primeru uporabniku ni dovoljeno izbrati časa, ki 

določiti naslednji programirani čas, pritisnite tipko za vklop. Ta postopek ponovite 5x. 

sporoča, da je nastavitev zaključena in shranjena. Za pravilno delovanje tedenskega 
programa se prepričajte, da je dejanski čas na zaslonu pravilen.

Primer dni v tedenski nastavitvi: Mon
Tue

Wed
Thu

SatFri Sun
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Nastavitev časa

tipko za čas - minutni del začne utripati. Nadaljujte znova s tipkama (+) in (-). Za prikaz 
delovnih dni pritisnite tipko za čas. Podobno nastavite dneve s tipkama (+) in (-): 1 za 
ponedeljek, 2 za torek,... in 7 za nedeljo (vikendi so nastavljeni na 6 in 7). Pritisnite tipko 
za čas, da preklopite med dnevi, urami in minutami. Za shranjevanje in izhod pritisnite 

da je nastavitev zaključena in shranjena. 

Zaznavanje odprtih oken in vrat

vklopljen. Ko so vrata ali okna odprta, izklopite nadzor porabe električne energije in 
se izognite izgubi energije. Ko je ta funkcija aktivirana, grelnik zaznava izgubo toplote 

normalno delovanje. Vrednost padca temperature za aktiviranje funkcije zaznavanja 
temperature se lahko nastavi na katerokoli vrednost od 1,0 do 3,0 stopinje. Čakalno 
dobo lahko nastavite na katerokoli vrednost od 0 do 60 minut. Ta funkcija je privzeto 
izklopljena. 

Parametri zaznavanja odprtih oken in vrat

ogrevanje ob zaznavanju odprtih oken. To vrednost lahko nastavite s parametrom 

nastavljenega obdobja. Ko se to obdobje konča, se naprava vrne v normalno delovanje.
Drugi parameter določa stopnjo padca temperature v obdobju prenehanje delovanja. 
To vrednost lahko nastavite s parametrom “P 02” in je med ° C / 10 (stopinje Celzija). 
Natančneje, če je na zaslonu 15, pomeni, da se funkcija aktivira, ko temperatura pade 

Nastavitev senzorja zaznavanja odprtih oken in vrat

med parametri »P 01« (čas prekinitve) in »P 02« (temperatura zaznavanja), pritisnite 
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tipki plus (+) in (-). Nato pritisnite tipko za čas, da spremenite vrednost parametra. 

in shranjena. 

Senzor gibanja
Da bi lahko nadzirali porabo električne energije in se 
izognili izgubi energije, se lahko grelnik samodejno 
izklopi, ko v prostoru ne zazna gibanja. Ko je ta funkcija 
omogočena, se grelnik preklopi v stanje mirovanja, če 
med nastavljenim časom ni zaznanega gibanja. Poraba 
energije se ustavi, dokler senzor ne zazna gibanja. Ko 

ki utripa.

Nastavitev senzorja gibanja

ostane v načinu mirovanja, razen če zazna gibanje. V času mirovanja je na zaslonu znak 
»SLEP« in ostane nespremenjen, dokler ne zazna gibanja.

Prilagodljiv zagon

in je grelnik nastavljen na samodejno ogrevanje, se aktivira in začne ogrevati ob 

nastavitev. Kadar je funkcija prilagodljivega zagona vklopljena in je prednastavljeni 
čas za samodejni vklop blizu, začne grelnik predčasno segrevati v obdobju, ki se 
spreminja glede na razliko med temperaturo v prostoru in nastavljeno temperaturo. 
Z drugimi besedami, ta funkcija vzpostavi temperaturo prostora na prednastavljeno 
temperaturo v določenem času (Funkcija prilagodljiv zagon ne zagotavlja, da bo v 

prevelikim prostorom in uhajanjem toplote).Da bi povečali učinkovitost te funkcije:
1. Izberite napravo z zmogljivostjo, ki ustreza prostoru

Slika 14. Kot senzorja zaznavanja prisotnost
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2. Zaprite vrata in okna
3. Prostor toplotno izolirajte
4. Vnesite ustrezne parametre prilagodljivega zagona.

funkcija prilagodljivega zagona ni aktivirana, nastavite vsaj enega od teh parametrov 
na 0.

Parametri prilagodljivega zagona
Funkcija prilagodljivega zagona ima dva parametra. Prvi je začetni čas ob določeni 
temperaturi. (To vrednost lahko nastavite s parametrom “P 01”) Ta parameter omogoča, 
da se na podlagi razlike med trenutno in nastavljeno temperaturo določi začetni čas 
ogrevanja.
Na primer, predpostavimo, da je grelnik v tedenskem programu nastavljen na vklop ob 
09:00 na 23 stopinj. Trenutna temperatura v prostoru je 19 stopinj C, parameter pa je 
nastavljen na 20 minut za stopinjo. Spodaj je formula za izračun časa zagona naprave: 
čas do ogrevanja = programirani čas - (ciljna temperatura - trenutna temperatura) x 
vrednost parametra = 09:00 - (23 - 19) x 20 = 09:00 - 80 min. (1 ura in 20 min) Čas za 
začetek ogrevanja = 07:40 Z drugimi besedami, grelnik začne ogrevati 80 minut (1 uro 
in 20 min) vnaprej.
Če se naprava z aktiviranim prilagodljivim zagonom začne segrevati prej, se s pritiskom 

raven temperature. 
Drugi parameter funkcije prilagodljivega zagona omejuje zgodnji začetni čas 

vrednosti parametra, se naprava ne začne segrevati prej kot v času, nastavljenem na 
tem parametru (Vrednost lahko nastavite s parametrom  “P 02”). Ta parameter se meri v 
urah in se lahko nastavi na 0 do 5 ur. 

Nastavitev parametrov prilagodljivega zagona 

parametri »P 01« (zgodnji začetni čas) in »P 02« (največji zgodnji začetni čas), pritisnite 
tipki (+) in (-). Pritisnite tipko za čas, da spremenite vrednost parametra. Ko se parameter 

znak nam sporoča, da je nastavitev shranjena in zaključena.
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Kalibracija

izberite »CntC«. Utripajoča vrednost na zaslonu označuje temperaturo v prostoru. 

Namenski ključ za zaklepanje

Aktiviranje tega sistema zaklepanja zahteva namenski ključ. Brez njega se ne more 

utripajoča »koda«. Nato pritisnite tipko za vklop / izklop na ključu in usmerite 
svetlobo na senzor zaznavanja svetlobe, da identi$cirate ključ. Ko grelnik prepozna 

maksimalno temperaturo - za zaklepanje le-te izklopite in nazaj vklopite stransko 
stikalo, s čimer ste zaklenili maksimalno temperaturo ogrevanje.

Brisanje kode ključa

kodo izbrisati iz sistema. Ta postopek lahko uredite preko tehnične podpore podjetja 
MASTAŞ. Preden pokličete tehnično podporo podjetja MASTAŞ, se prepričajte, da imate 
vklopljen grelnik in račun.

Nastavitev osvetlitve zaslona
Zaslon se samodejno zatemni ali osvetli in se prilagodi svetlobi v prostoru. Samodejni 

5 in 100%. Nastavitev te vrednosti na 100 onemogoči funkcijo samodejne zatemnitve, 

shranjena in zaključena.



87

SL

Različica programske opreme

opreme nato se grelnik povrne v normalno delovanje.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Namenski ključ za zaklepanje (dodatno po naročilu)

1. Na zahtevo onemogočite ali omogočite dostop za nastavitev 
temperature.
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5. INFORMACIJE O PREVOZU

1. Ponoči je priporočljiva temperatura ogrevanja v prostoru 18-20°C.
2. V neposredni okolici grelnika naj bo prazen prostor, da bo učinkovitost 
ogrevanja optimalna.
3. Z zavesami ne ovirajte pretok zraka skozi grelnik, prav tako ne smete prekrivati 
naprave.

ogrevanja.

6. PRAKTIČNE IN UPORABNE INFORMACIJE

Električni panelni grelniki IVIGO omogočajo dolgoročno delovanje in uporabo 

čistilo za steklo. Če opazite nepravilnosti pri delovanju grelnika, kontaktirajte 

Opozorilo:

4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
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OPOMBA: KAJ JE POTREBNO STORITI PREDEN SE OBRNETE NA SERVIS?

1. Preverite, če je grelnik priključen v električno vtičnico.

3. Preverite prisotnost električne napetosti v vtičnici.
4. Če aparat ne deluje po vklopu stikala za vklop (3-4 s) in ob izpolnjenih pogojih 

Vsi proizvodi blagovne znamke IVIGO imajo CE certi$kat, izdan s strani: Szutest 
Technical Inspection and Certi$cation
Naslov: SZUTEST Plaza, Yukarı Dudullu Mh. Nato Yolu Cd. Çam Sk. No: 7 
Ümraniye, İstanbul / Türkiye

Proizvajalec: MASTAŞ Makina Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş, Nilüfer Bulvarı No: 3 
NOSAB, Bursa / Türkiye

uporabo.

grelnika pri napetosti, ki ni predpisana na izdelku.

6. Spremembe in poškodbe nastale zaradi požara ali udara strele.

servisa.

7. GARANCIJSKI POGOJI
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