tehnologija, ki varčuje

NAVODILA ZA UPORABO

Čestitamo vam, da ste postali
del zgodbe BRIQ,
ki skrbi za okolje in vam
zmanjša račun za električno
energijo.

+
BRIQ naprava

Aplikacija BriqApp za končne
uporabnike

tehnologija, ki varčuje

Splošno
Navodila za uporabo preberite in shranite
Ta navodila za uporabo spadajo k tej BRIQ napravi (v nadaljevanju poimenovana le naprava). Vsebujejo pomembne informacije o varnosti, uporabi in negi. Pred začetkom uporabe natančno in v celoti
preberite navodila za uporabo. Pozorni bodite zlasti na varnostne napotke in opozorila. Za uporabo
tega izdelka upoštevajte veljavna ali nacionalna določila. Navodila za uporabo shranite na varno
mesto, da jih boste lahko uporabili pozneje. Ta navodila za uporabo veljajo za to napravo.

Varnost
Namenska uporaba
Naprava je namenjena izključno stankam 9i ekran d.o.o. za naslednje namene:
- za priklop na večje porabnike električne energije v gospodinjstvu (npr. bojler, toplotno črpalko za
sanitarno vodo, termoakumulacijske peči, radiatorji…). Vsakršna drugačna uporaba je izrecno izključena in velja kot nenamenska uporaba. Proizvajalec, prodajalec in montažer ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za telesne poškodbe, izgubo ali škodo, nastalo zaradi nenamenske ali nepravilne
uporabe. Možni primeri nenamenske ali nepravilne uporabe so:
- uporaba naprave za namene, za katere ni predvidena;
- neupoštevanje varnostnih napotkov in opozoril ter napotkov za uporabo in vzdrževanje, ki so navedeni v teh
navodilih za uporabo;
- neupoštevanje morebitnih specifičnih predpisov za uporabo naprave in/ali splošno veljavnih predpisov za
preprečevanje nesreč, predpisov za zdravje pri delu ali varnostno-tehničnih predpisov;
- spremembe naprave;
- popravilo naprave s strani osebe, ki ni proizvajalec ali strokovnjak;
- uporaba ali vzdrževanje naprave s strani oseb, ki niso seznanjene z ravnanjem z napravo in/ali ne razumejo s
tem povezanih nevarnosti.

Druga tveganja
Kljub namenski uporabi ni mogoče popolnoma izključiti nepredvidenih drugih tveganj.
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PREVIDNO! Za zaščito pred električnim udarom, poškodbami in nevarnostjo požara
morate pri uporabi naprave upoštevati naslednje osnovne varnostne ukrepe. Pred
uporabo tega električnega orodja preberite vse te varnostne napotke in jih shranite na
varno mesto.

Varnostni napotki za BRIQ napravo
PREVIDNO! Zaradi lastne varnosti napravo uporabljajte šele potem, ko ste prebrali
varnostne napotke.
Neupoštevanje napotkov v teh navodilih za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali škodo na napravi.

1. Preverite,
a. ali kateri koli del ohišja naprave manjka ali je kako drugače ohišje vidno poškodovano.
b. ali sta električni del ali priključni kabel okvarjena (ali je na kablu vidna poškodba, ali je kabel
iztaknjen iz naprave...). Pred uporabo naprave obvestite proizvajalca, da odpravi pomanjkljivosti.

2. Poskrbite za to, da otroci nimajo dostopa do naprave.

Priključitev na električno napajanje
- Napravo vam bo montial usposobljen strokovnjak.
- Naprava se priključi med dovod električne energije in na večje porabnike električne energije v

gospodinjstvu (npr. bojler, toplotno črpalko za sanitarno vodo, termoakumulacijske peči, radiatorji…)

in s tem nikakor ne spreminja delovanje uporabnika.

Na napravi sta dve LED diodi, ki prikazujeta način delovanja:
- Modra LED dioda prikazuje stanje priklopa na brezžično omrežje. V primeru hitrega utripanja,
povezava ni uspešna.
- Rdeča LED dioda prikazuje stanje releja. Prižgana pomeni, da je na izhodnih sponkah prisotna
napetost.
Na napravi je tudi tipka, s katero večjim porabnikom električne energije v gospodinjstvu (npr. bojler, toplotna
črpalka za sanitarno vodo, termoakumulacijske peči, radiatorji…) dodamo oz odvzamemo napajanje. Za to
funkcijo vam priporočamo uporabo namenske aplikacije dosegljive na spletni strani
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