
  

Návod k obsluze a údržbě  

OLEJOVÝ RADIÁTOR OR1106 

Výrobky značky SOLID dodává: 
SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika 

web: www.solid-czech.cz 
 
 
 
 
 

 1 Úchyt 
 2 Spínač termostatu 
 3 Vypínač 
 4 Žebra (olejem naplněné) 
 5 Směrově natáčivá kolečka 
 6 Uložiště síťového kabelu 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Technická data:  
Typ:  OR1106 
Napájecí napětí:  230 V~ 
Příkon – tři nastavitelné stupně: 2000W  
Frekvence: 50 Hz  
Počet žeber: 11 
Třída ochrany I 
Výrobek má zabudovanou ochranu proti přehřátí i zamrznutí. 
 
Provozní podmínky:  
 
Spotřebič je možno používat pouze v prostředích s normálními vlivy dle ČSN 33 2000-3 (běžné domácí a 
kancelářské prostředí). Spotřebič nesmí být uveden v činnost v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru. 
Pozor: výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely!  
 
Před prvním použitím: 
•    Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití. 
•    Opatrně odstraňte obalový materiál. 
•    Před každým připojením zkontrolujte, zda souhlasí údaj na štítku spotřebiče s napětím sítě. 
•    Po vybalení spotřebič zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k jeho poškození a zda je obsah balení                        

 kompletní! V případě poškození či nekompletní dodávky kontaktujte svého autorizovaného prodejce! 

•    Originální krabici nevyhazujte! Lze ji použít pro uskladnění a přepravu, a zamezit tak poškození 

 spotřebiče během přepravy. 

•    Balicí materiál likvidujte řádným způsobem. Igelitové pytle je třeba uchovávat mimo dosah dětí! 
 

•    Vyjměte topidlo i veškeré příslušenství z krabice. 
 •    Otočte topidlo vzhůru nohama. 
 •    Umístěte montážní celky podstavců s kolečky mezi koncové články. 
 •    Připevněte je k topidlu pomocí dodaných třmenových šroubů a křídlových matic. 
 •    Utáhněte křídlové matice. 
 •    Postavte topidlo správnou stranou nahoru. 



  

 
Provoz:  
Umístěte topidlo na podlahu, nejméně 90 cm od stěny a jiných předmětů, jako je například nábytek, záclony 
či pokojové rostliny. 
(Ujistěte se, že použitá elektrická síť odpovídá údajům na výkonovém štítku) 
Ovládací přepínač termostatu a přepínače pro nastavení výkonu nastavte do polohy „0“, a zapojte topidlo do 
elektrické sítě. 
1. Teplotu místnosti lze snadno nastavit pomocí termostatu. Otáčením knoflíku termostatu po směru 

hodinových ručiček zvýšíte teplotu, zatímco jeho otáčením proti směru hodinových ručiček teplotu 
snížíte – takto postupujte, dokud nenastavíte požadovanou teplotu. 

2. Přepněte topidlo na jedno z následujících nastavení výkonu. 
a) Stiskněte první přepínač ( I ) 600 W / 800 W / 1000 W 
b) Stiskněte druhý přepínač ( II ) 600 W / 8000 W / 1000 W 
c) Stiskněte oba přepínače tepelného výkonu najednou. 

3. Po aktivaci se rozsvítí síťová kontrolka vypínače. 
4. Otáčením termostatu po směru hodinových ručiček zvýšíte „nastavenou“ teplotu. 
5. Otáčením termostatu proti směru hodinových ručiček snížíte „nastavenou“ teplotu. 
6. Během provozu topidlo nikdy nezakrývejte. V případě zakrytí topidla existuje nebezpečí požáru. 
7. Po skončení používání topidla přepněte přepínače výkonu a ovládací přepínač termostatu do polohy „0“ 

a topidlo odpojte ze sítě. 
Údržba a čištění: 

• Krabici uschovejte pro mimosezónní uskladnění. 
• Očistěte topidlo podle výše uvedených pokynů. 
• Odmontujte montážní celky podstavců s kolečky. 
• Topidlo i montážní celky podstavců s kolečky vložte do originální krabice a uskladněte na chladném, 

suchém místě. 
• Rozhodnete-li se uskladnit své topidlo smontované, nezapomeňte jej dobře přikrýt, aby bylo 

chráněné proti prachu. 
• Před čištěním vždy odpojte topidlo z elektrické sítě. 
• Vnější povrch topidla očistěte tak, že jej otřete vlhkou látkou a vyleštíte suchou látkou. 
• Nepoužívejte vosky ani leštidla, protože by mohla při styku s topidlem vyvolat reakci a způsobit 

skvrny či barevné změny. 
Bezpečnostní pokyny: 

• Před použitím pečlivě prostudujte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. 
• Vždy, když není zrovna používáno nebo když se jej chystáte čistit, odpojte topidlo z elektrické sítě . 
• Topidlo nikdy nenechávejte zapnuté „ON“ bez dozoru. 
• Topidlo nikdy nezakrývejte, mohlo by to vést k riziku požáru. 
• Zajistěte, aby se hořlavé materiály, jako například nábytek, záclony, polštáře, povlečení či papíry, 

vždy nacházely nejméně 90 cm od topidla. 
• Udržujte topidlo čisté. Předcházejte vsouvání předmětů do ventilace, neboť by tak mohlo dojít 

k elektrickému šoku, požáru či poškození topidla. 
• Pečlivý dohled je zapotřebí vždy, když je spotřebič používán dětmi anebo v jejich blízkosti. 
• Nikdy nenechte síťový kabel, aby se dotýkal mokrých či horkých povrchů, aby se zkroutil, anebo 

aby se ocitl v dosahu dětí. 
• Nepoužívejte venku. 
• Neumisťujete na plynový či elektrický hořák ani do jejich blízkosti. 
• Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený elektrický kabel či zástrčka, anebo pokud měl spotřebič 

poruchu či byl jakýmkoliv způsobem poškozen. 
• Nikdy se nepokoušejte otevírat jakékoliv části ani demontovat ovládací prvky. V případě 

neuposlechnutí těchto pokynů nelze převzít odpovědnost za poruchu. 
• Spotřebič nepoužívejte žádným jiným způsobem, než k jakému je určen. 
• Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnosti. 



• Při vyřazování topidla se musí postupovat dle předpisů upravujících nakládání s oleji. 
• Veškeré opravy, které může topidlo vyžadovat, musí být svěřeny výhradně autorizovanému opravci.  
• Spotřebič není určen pro používání malými dětmi a postiženými či nemocnými osobami bez dozoru. 
• Malé děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát. 
• Pokud je síťový kabel poškozený, jeho výměnu musí provést výrobce nebo jím autorizovaný 

opravce, aby se zamezilo riziku. 
• Topidlo nesmí být umístěno přímo pod elektrickou zásuvkou. 
• Toto topidlo nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy či bazénu. 
• Topidlo neumisťujte přímo pod elektrickou zásuvku. 
• Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či 

duševními schopnostmi, či nedostatečnými zkušenostmi, a to pokud jim osoba zodpovědná za jejich 
bezpečnost neposkytuje dohled a pokyny.! Tento spotřebič není hračka. Malé děti by měly být pod 
dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát! 

• Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát. 
• Pokud je síťový kabel poškozený, jeho výměnu musí provést výrobce, jím autorizovaný opravce 

nebo jiná obdobně kvalifikovaná osoba, aby se zamezilo riziku. 
• Topidlo je naplněno přesným množstvím speciálního oleje. Opravy vyžadující otevření nádoby na 

olej smí provádět pouze výrobce nebo jím autorizovaný opravce. Toho je též třeba kontaktovat 
v případě, že dojde k úniku oleje. Při vyřazování topidla se musí postupovat dle předpisů 
upravujících nakládání s oleji. 

Topidlo nikdy nezakrývejte! 

Zajistěte, aby spotřebič nebyl nikdy zakrytý ručníky, záclonami ani jinými podobnými předměty – v 
opačném případě by mohlo dojít k nebezpečí přehřátí. Z tohoto důvodu musíte zajistit, aby otvory 
přívodu a výstupu vzduchu nikdy nebyly ucpané či jinak blokované. 



CZ  

Likvidace odpadu:  
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt 
ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace 
tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak 
byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku 
zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste 
výrobek zakoupili.  

Upozornění:  
Po ukončení jeho životnosti je nutno jej likvidovat dle platných zákonů 
o odpadech. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.  
 

ZÁRUČNÍ LIST  

Záruční a pozáruční servis zajišťuje: 

ATV Moravia s. r. o. 

Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika 

tel/fax.: 541 249 327 
email: opravy@atv-servis.cz 

www.atv-servis.cz 
 

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. 
Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady 
způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy…). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze 
v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení 
výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení 
výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.  

Typ výrobku:……………  

Datum prodeje:………………  

Razítko a podpis prodejce:………………  

Datum reklamace:…….………  
 
 
Zjištěná závada:…………………………  


