
  

Návod na obsluhu a údržbu  

OLEJOVÝ RADIÁTOR OR1308 

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

web: www.solid-czech.cz 
 
 
 

 1 Uchytenie 
 2 Ovládacie prvky 
 3 Miesto na uloženie kábla 
 4 Otočné koliesko pre presun spotrebiča 
 5 Rebrá (olejom naplnené) 
 
Technické dáta:  
Typ:  OR1308 
Napájacie napätie:  230 V~ 
Príkon:  2500 W  
Frekvencia: 50 Hz  
Počet rebier: 13 
Trieda ochrany I 
Výrobok má zabudovanú ochranu proti prehriatiu a zamrznutiu. 

Prevádzkové podmienky:  
Spotrebič je možné používať iba v prostrediach s normálnymi vplyvmi podľa ČSN 33 2000-3 (bežné domáce 
a kancelárske prostredie). Spotrebič nesmie byť uvedený do činnosti v priestoroch s nebezpečenstvom 
výbuchu a požiaru. Pozor: výrobok je určený iba pre použitie v domácnostiach a na podobné účely!  
Pred prvým použitím: 
•    Pozorne si prečítajte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie. 
•    Opatrne odstráňte obalový materiál. 
• Pred každým pripojením skontrolujte, či súhlasí údaj na štítku spotrebiča s napätím siete. 
Obsluha: 
Montáž: 
Vyhrievacie teleso je dodávané bez pripevnených nôh. . Pred uvedením vyhrievacieho telesa do prevádzky 
musíte nohy pripevniť. 

   
1. Otočte vyhrievacie teleso hore nohami na povrch, ktorý nespôsobí jeho poškrabanie, a uistite sa, že 

poloha radiátora je stabilná a že radiátor nespadne. 

2. Z dodanej  skrutky (v tvare U) odskrutkujte matice, skrutku pripevnite na okraj medzi prvým a druhým 
rebrom (blízko predného krytu). 

3. Montážnu doštičku otáčavých koliesok pripevnite k telu radiátora tak, že konce skrutiek so závitom 
prestrčíte dierami v montážnej doštičke otáčavých koliesok. 

4.   Matice naskrutkujte späť na skrutku, matice poriadne utiahnite. 
 
5.   Z otáčavých koliesok odskrutkujte maticu, hriadeľ zarovnajte s dierou v montážnej doštičke otáčavých 
koliesok, vsuňte do vnútra a naskrutkujte maticu. 
 
6.   Kroky 2, 3, 4 a 5 opakujte na zadnej časti radiátora pre pripevnenie zadných smerových otočných 



koliesok. 
Zadné otočné kolieska musia byť namontované medzi poslednými dvoma rebrami. 

Používanie: 

  
1. Pred použitím vyhrievacieho telesa sa uistite, že sa nachádza na rovnom a pevnom povrchu. Ak je 

vyhrievacie teleso umiestnené na šikmom povrchu, môže dôjsť k poškodeniu. 

2. Všetky ovládacie prvky nastavte do polohy OFF (VYPNUTÉ), a zapojte zástrčku vyhrievacieho telesa 
do vhodnej elektrickej zásuvky. Uistite sa, že zástrčka je pevne zastrčená. 

3. Otočte ovládanie termostatu v smere hodinových ručičiek do polohy MAX, a vyhrievacie teleso 
nasledujúcim spôsobom zapnite: pre nízky tepelný výkon zapnite prepínač I, pre stredný tepelný výkon 
zapnite prepínač II a pre vysoký tepelný výkon zapnite obidva prepínače. 

4. Až bude v miestnosti dosiahnutá požadovaná teplota, pomaly otáčajte ovládaním termostatu proti smeru 
hodinových ručičiek, kým kontrolka nezhasne. Teraz môžete termostat ponechať na tomto nastavení. 
Ako náhle teplota vo vnútri miestnosti poklesne pod nastavenú teplotu, jednotka sa automaticky zapne, 
kým nebude opäť dosiahnutá nastavená teplota. Týmto spôsobom bude v miestnosti udržiavaná teplota 
pri najhospodárnejšej spotrebe elektrickej energie. 

5. Ak chcete nastavenie teploty v miestnosti zmeniť, otáčaním ovládania termostatu v smere hodinových 
ručičiek zvýšite teplotu, zatiaľ čo jeho otáčaním proti smeru hodinových ručičiek teplotu znížite. 

6. Spotrebič obsahuje systém ochrany proti prehriatiu, ktorý vyhrievacie teleso vypne v prípade, že sa jeho 
časti nadmerne zohriali. 

7. Pre úplné vypnutie vyhrievacieho telesa nastavte všetky ovládacie prvky do polohy OFF (VYPNUTÉ) a 
odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky. 

Údržba a čistenie: 
•  Pred čistením radiátora vždy odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky a nechajte radiátor vychladnúť. 

•  Radiátor utrite mäkkou, navlhčenou (nie mokrou) látkou. 

•  Pri uskladnení vyhrievacieho telesa naviňte sieťový kábel na cievku a vyhrievacie teleso uskladnite na 
čistom, suchom mieste. 

•  V prípade poruchy či pochybností sa nepokúšajte radiátor opraviť sami, inak by mohlo dôjsť k riziku 
požiaru či elektrickému šoku. 

Bezpečnostné pokyny: 
•  Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými či 
duševnými schopnosťami, či nedostatočnými skúsenosťami, a to pokiaľ im osoba zodpovedná za ich 
bezpečnosť neposkytuje dohľad a pokyny.! Tento spotrebič nie je hračka. Malé deti by mali byť pod 
dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať! 

•  Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať. 

•  Výrobok je určený výhradne pre použitie v domácnosti. 

•  Spotrebič pripojte k sieti jednofázového striedavého prúdu o napätí uvedenom na výkonovom štítku. 

•  Vyhrievacie teleso nepoužívajte, pokiaľ nie sú pripevnené nohy. Vyhrievacie teleso používajte iba vo 
zvislej polohe (nohy sú dole, ovládanie je hore), akákoľvek iná poloha môže byť nebezpečná. 

•  Matice neuťahujte príliš silno, lebo by mohlo dôjsť k poškodeniu radiátora. 

•  Vyhrievacie teleso nikdy nezakrývajte, mohlo by to spôsobiť požiar. 

•  Pokiaľ je vyhrievacie teleso v prevádzke, nikdy ho nenechávajte bez dozoru. Pokiaľ vyhrievacie teleso     



nepoužívate, vždy ho vypnite (poloha OFF) a odpojte zo zásuvky. 

•  Maximálnu opatrnosť venujte vždy, keď vyhrievacie teleso používa dieťa, telesne postihnutá či staršia 
osoba, v blízkosti takýchto osôb, alebo keď je vyhrievacie teleso zapnuté bez dozoru. 

•  Vyhrievacie teleso nesmie byť umiestené priamo pod elektrickou zásuvkou. 

•  Elektrický kábel neveďte pod kobercom, ani ho neprikrývajte predložkami, behúňmi apod. Elektrický 
kábel umiestnite mimo frekventovanej oblasti – tj. tam, kde oň nikto nezakopne. 

•  Vyhrievacie teleso neobsluhujte, ak je jeho elektrický kábel či zástrčka poškodená  alebo ak malo 
vyhrievacie teleso poruchu, niekomu  spadlo či akýmkoľvek spôsobom bolo poškodené. 

•  Ak je sieťový kábel poškodený, jeho výmenu musí zabezpečiť výrobca, poverený servisný zástupca alebo 
iná kvalifikovaná osoba, aby sa zamedzilo riziku. 

•  Nepoužívajte predlžovací kábel, pretože by sa mohol prehriať a spôsobiť nebezpečie požiaru.  

•  Vyhrievacie teleso používajte v dobre vetranom priestore. Predchádzajte vsúvaniu akýchkoľvek cudzích 
predmetov do vetracích či odsávacích otvorov. Aby ste zabránili riziku vzniku požiaru, neupchávajte ani inak 
neblokujte otvory pre sanie vzduchu či odsávacie otvory. Vyhrievacie teleso nepoužívajte na mäkkých 
povrchoch, ako je napríklad posteľ, kde by mohlo dôjsť k upchaniu jeho otvorov. Vyhrievacie teleso 
používajte iba na rovných, suchých povrchoch. 

•  Vyhrievacie teleso neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov, povrchov či látok, lebo by tak mohlo 
vzniknúť riziko požiaru. Zaistite, aby sa hore uvedené horľavé materiály, povrchy a látky nachádzali v 
minimálnej vzdialenosti 1 m od prednej časti výrobku a aby sa nenachádzali v blízkosti jeho bočných strán 
ani jeho zadnej strane. 

•  Vyhrievacie teleso nepoužívajte v miestach, kde je skladovaný benzín, farby či iné horľavé kvapaliny, napr. 
v dielňach či garážach, lebo vyhrievacie teleso vo vnútri obsahuje teplé súčiastky alebo súčiastky vytvárajúce 
oblúk či iskry. 

•  Toto vyhrievacie teleso nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy či bazénu. Vyhrievacie teleso 
nikdy neumiestňujte tam, odkiaľ by mohlo spadnúť do kúpeľňovej vane či inej nádoby na vodu. 

•  Vyhrievacie teleso neponárajte do vody. Pri čistení nepoužívajte žiadne chemikálie, ako sú napríklad 
čistiace prostriedky a brusivá. Zabráňte namočeniu vo vnútri vyhrievacieho telesa, lebo by tak mohla 
vzniknúť nebezpečná situácia. 

•  Toto vyhrievacie teleso je pri prevádzke teplé. Popáleninám a úrazom predídete tak, že zamedzíte dotyku 
horkých povrchov s pokožkou. Ak boli súčasťou balenia úchytky, vždy ich používajte pre manipuláciu s 
vyhrievacím telesom. 

•  Uistite sa, že vaše vyhrievacie teleso nie je v prevádzke s ďalším spotrebičom, na rovnakom elektrickom 
okruhu, lebo v opačnom prípade by mohlo dôjsť k preťaženiu. 

•  Vyhrievacie teleso je naplnené presným množstvom špeciálneho oleja. 

•  Opravy vyžadujúce otvorenie nádoby na olej by mal vykonávať iba výrobca alebo poverený servisný 
zástupca. Treba ho tiež kontaktovať v prípade, že dôjde k úniku oleja. 

•  Pri vyraďovaní vyhrievacieho telesa sa musí postupovať podľa predpisov upravujúcich nakladanie s 
olejmi. 

•  Vyhrievacie teleso by nemalo byť používané v miestnostiach o výmere menšej ako 5 m2. 

•  Sieťový kábel by nemal byť umiestnený v blízkosti teplých povrchov spotrebiča. 

 

Vyhrievacie teleso nikdy nezakrývajte! 

Zaistite, aby spotrebič nebol nikdy zakrytý uterákmi, záclonami ani inými podobnými predmetmi – v 
opačnom prípade by mohlo dôjsť k nebezpečenstvu prehriatia. Z tohto dôvodu musíte zaistiť, aby 
otvory prívodu a výstupu vzduchu nikdy neboli upchané či inak blokované. 



SK  

Likvidácia odpadu:  
Symbol na výrobku alebo jeho balenie udává, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné 
odviesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej 
likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, 
ktoré by boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto 
výrobku zistíte u príslušného miestneho úradu, služby pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde 
ste si výrobok zakúpili.  

Upozornenie:  
Po skončení jeho životnosti je nutné ho likvidovať podľa platných zákonov 
o odpadoch. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode.  
 

ZÁRUČNÝ LIST  

Výrobky značky SOLID dodáva: 
S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia 

web: www.solid-czech.cz/sk/ 

Záruka a servis: 
 
Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov. 
 

Záruku je možné uplatniť iba na výrobné chyby. Do výrobku sa nesmie zasahovať, robiť žiadne úpravy a 
zmeny. Záruku si nie je možné uplatniť na chyby spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s 
návodom a chyby spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy…). Výrobky k záručnej a pozáručnej 
oprave sa prijímajú iba v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 
mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia 
záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom 
predajne.  

Typ výrobku:……………  

Dátum predaja:………………  

Razítko a podpis predajcu:………………  

Dátum reklamácie:…….………  
 
 
Zistená závada:…………………………  

 


