
RA 5520 / RA 5521 / RA 5522 

Návod na použitie 

Olejový výhrevný radiátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montáž koliesok 

 

 

 

Všeobecné bezpečnostné pokyny 
Pred uvedením tohto prístroja do chodu si veľmi pozorne 
prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so 
záručným listom, pokladničným blokom a podľa možnosti i 
s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. 
Pokiaľ budete prístroj odovzdávať tretím osobám, 
odovzdajte im i tento návod na obsluhu. 
• Používajte tento prístroj výlučne pre súkromnú potrebu a 
pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre 
komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore. 
Chráňte ho pred horkom, priamym slnečným žiarením, 
vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) 
a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v 
prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo 
namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo 
zásuvky. 
• Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky 
(vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel), keď 
nebudete prístroj používať, pokiaľ chcete namontovať 
príslušenstvo prístroja, pri čistení alebo v prípade poruchy. 
• Prístroj nesmie zostať v chode bez dozoru. Pokiaľ by ste 
chceli priestor opustiť, prístroj vždy vypnite. 
Vytiahnite zástrčku zo zásuvky. 

• Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska 
poškodenia. Ak prístroj vykazuje nejakú chybu, 
neuvádzajte ho do chodu. 
• Neopravujte pristroj vlastnými silami, ale vyhľadajte 
autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali riziká, 
nechajte poškodený prívodný kábel nahradiť káblom s 
rovnakými hodnotami iba výrobcom, našim servisom pre 
zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou. 
• Používajte len originálne príslušenstvo. 
• Rešpektujte prosím nasledujúce „Špeciálne 
bezpečnostné pokyny“. 
 
Deti a slabé osoby 
• Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí nenechávajte 
v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové vrecká, kartón, 
polystyrén atď.). 

VÝSTRAHA! 
Zabráňte tomu, aby sa malé deti hrali s fóliou. 
Hrozí nebezpečenstvo udusenia! 
 
• Za účelom ochrany detí a slabých osôb pred 
nebezpečenstvom elektrických prístrojov dbajte na to, aby 



bol tento prístroj používaný iba pod dohľadom. Tento 
prístroj nie je hračka. Zabráňte tomu, aby sa s ním hrali 
malé deti. 
 
Symboly v tomto návode na obsluhu 
Dôležité upozornenia pre Vašu bezpečnosť sú špeciálne 
označené. Bezpodmienečne dbajte na tieto upozornenia, 
aby nedošlo k nehodám a škodám na prístroji. 

VÝSTRAHA: 
Varuje pred nebezpečenstvom pre Vaše zdravie 
a upozorňuje na možné riziká zranenia. 
 

POZOR: 
Upozorňuje na možné nebezpečenstvo pre prístroj či iné 
predmety. 
 

UPOZORNENIE: Upozorňuje Vás na tipy a informácie. 

 
Zvláštne bezpečnostné pokyny pre 
tento prístroj 
 
Symboly na výrobku 
Na výrobku nájdete symboly s výstražným alebo 
informačným charakterom: 

 
VÝSTRAHA: 
Výhrevné teleso nesmie byť ničím pokryté, aby ste sa vyhli 
jeho prehriatiu. 
 
• Toto výhrevné teleso sa behom chodu zahrieva. Dbajte 
preto na to, aby nedošlo ku kontaktu s pokožkou, pretože 
inak by mohlo dôjsť k popáleniu. Ak chcete prístroj 
premiestniť, použite k uchopeniu prístroja k tomu určené 
držadlá. 
• Toto výhrevné teleso je naplnené presne odmeraným 
množstvom špeciálneho oleja. Opravy, pri ktorých je nutné 
otvoriť teleso tohto prístroja, smie byť vykonané len 
výrobcom alebo autorizovaným servisom. 
Kontaktujte výrobcu alebo autorizovaný servis i v prípade, 
že z Vášho radiátora uniká olej. 
• Pred likvidáciou prístroja vypusťte najprv olej a zlikvidujte 
ho v súlade s požiadavkou ochrany životného prostredia. 
• Z hľadiska bezpečnosti musí byť každá strana olejového 
radiátora vzdialená minimálne 90 cm od nábytku či iných 
predmetov. 
• Toto výhrevné teleso nesmie byť za žiadnych okolností 
používané v priestoroch s výbušnými plynmi (napr. 
benzín), resp. behom práce so vznetlivými lepidlami alebo 
rozpúšťadlami (napr. pri lepení alebo lakovaní parkiet, 
PVC atď.). 
• Mimoriadnu opatrnosť je nutné zachovávať vtedy, keď je 
prístroj používaný v blízkosti detí, resp. bez dozoru. 
• Nestrkajte do prístroja žiadne predmety. 
• Dbajte na bezpečnú vzdialenosť medzi sieťovým káblom 
a telesom výhrevného radiátora. 
• K zamedzeniu nebezpečenstva prehriatia prístroja dbajte 
na to, aby otvory nasávania a vypúšťania vzduchu boli 
voľné. 
Nikdy nezavesujte žiadne objekty pred alebo cez prístroj. 
• Olejový výhrevný radiátor nepoužívajte v exteriéri. 
• Tento olejový radiátor nie je určený k používaniu v 
kúpeľniach, umyvárňach alebo iných priestoroch, 
používaných podobným spôsobom. Nikdy tento radiátor 
neinštalujte tam, kde by mohol spadnúť do vane alebo inej 
nádrže na vodu. 
• Radiátor nezakrývajte. 
• Radiátor nestavajte priamo pod zásuvku. 
• Radiátor používajte len v vzpriamenej polohe. 

• Ak dôjde k povaleniu prístroja, vytiahnite zástrčku zo 
zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť, než s ním začnete 
manipulovať pre jeho opätovné postavenie do správnej 
polohy. 

 
Montáž koliesok 

POZOR: 
Skôr než budete tento prístroj používať, musíte najprv 
primontovať kolieska. 
 
Dbajte prosím tiež na naše obrázky! 
 
• Otočte radiátor hore nohami. 

 UPOZORNENIE: 
Najlepšie bude, keď pod radiátor vložíte deku, aby sa 
nepoškodil plášť. 
• Vložte U-šraub s maticou medzi prvé a druhé a medzi 
posledné a predposledné rebro (pol. 1). 
• Pretiahnite konce šraubu otvormi na nosičoch koliesok 
(pol. 2). 
• Upevnite šrauby pomocou krídlových matíc. 

 
Pokyny k použitiu 
 
Vybalenie 
• Prípadne z prístroja odstráňte ochranné fólie a obaly z 
prepravy. 
• Kábel celkom odviňte. 
 
Elektrické pripojenie 
• Uistite sa, že sieťové napätie a napätie, pre ktoré je 
prístroj konštruovaný (viď typový štítok) navzájom 
súhlasia. 
• Nastavte spínač na 0 príp. na MIN. 
• Sieťovú zástrčku pripojte len k predpisovo inštalovanej 
zásuvke s ochranným kontaktom 230 V ~ 50 Hz. 
 
Príkon 
Celkovo prístroje môžu prijať nasledujúce výkony: 
 
RA 5520 = 1500 W 
RA 5521 = 2000 W 
RA 5522 = 2200 W 
 
Pri takom príkone sa odporúča oddelený prívod so 
zaistením prostredníctvom ochranného ističa domácnosti 
16 A. 

POZOR: PREŤAŽENIE 
• Ak použijete predlžovacie vodiče, mali by mať prierez 
aspoň 1,5 mm2 . 
• Nepoužite viacnásobné zásuvky, lebo tento spotrebič má 
príliš vysoký výkon. 
 
Bezpečnostný spínač 
Vaše výhrevné teleso disponuje bezpečnostným 
spínačom, ktorý zarazí prívod prúdu, ak sa prístroj prevráti. 
Bezpečnostný spínač zabraňuje nebezpečným situáciám 
spôsobeným prehriatím. 
 

POZOR: 
Pristroj vždy postavte kolmo, aby stál bezpečne a aby 
nedošlo k funkčnej poruche. 

 UPOZORNENIE: 
Prístroj sa opäť automaticky zapne, hneď ako ho opäť 
postavíte. 

 
Spínacie stupne / výhrevný výkon 
Nastavte výhrevný výkon pomocou stupňového spínača. 
 
 



Stupňový spínač: 
I = malý výkon 
II = stredný výkon 
III = vysoký výkon 
0 = prístroj je vypnutý 

 

 UPOZORNENIE: 
Malý výkon použite napr. pre malý priestor. Pokiaľ by to 
nestačilo, prepnite na stredný alebo vysoký stupeň. 

 
Nastavenie teploty 
Termostat sa potom postará o pravidelné zapínanie a 
vypínanie výhrevného radiátora pre udržanie požadovanej 
teploty. 
Pre naladenie ideálneho nastavenia termostatu postupujte 
prosím nasledujúcim spôsobom: 
• Nastavte regulátor termostatu na „MAX“. 
• Ako náhle bude dosiahnutá požadovaná teplota, otočte 
regulátor termostatu pomaly späť, pokiaľ sa výhrevné 
teleso nevypne. Kontrolka na spínači zhasne. 
• Výhrevný radiátor bude teraz automaticky udržovať 
požadovanú teplotu. 
 

POZOR: 
Keď už prístroj nebudete používať, vytiahnite vždy 
zástrčku. 
 
Ukončenie chodu 
Pokiaľ chcete chod ukončiť, nastavte spínač na MIN príp. 
0 a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Kontrolka 
zhasne. 

 
Čistenie a uloženie kábla 

VÝSTRAHA: 
Pred čistením prístroja vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky 
a výhrevný radiátor nechajte vychladnúť. 
 

POZOR: 
Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, brúsne prášky , 
resp. politúry akéhokoľvek druhu, pre čistenie telesa 
radiátoru, pretože by tým mohlo dôjsť k poškodeniu 
povrchu. 
 
• K odstráneniu prachu utrite výhrevný radiátor suchou 
handričkou. 
• K odstráneniu škvŕn je možné použiť navlhčenú 
handričku (nie mokrú). 
 
Skladovanie 
• Keď prístroj nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky. 
• Keď už nebudete prístroj ďalej používať, vytiahnite 
zástrčku zo zásuvky. 
• Ak nebudete prístroj používať dlhšiu dobu, môžete ho 
uložiť do jeho pôvodného obalu. 
 

Technické údaje 
Model: ..................................RA 5520 / RA 5521 / RA 5522 
Pokrytie napätia: ............................................ 230 V, 50 Hz 
Príkon: ......................................1500 W / 2000 W / 2200 W 
Trieda ochrany: ...................................................................Ι 
Čistá hmotnosť: ......................9,00 kg / 11,30 kg / 12,90 kg 
 
Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v 
súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napr. 
elektromagnetická kompatibilita a direktíva 
o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa 
najnovších bezpečnostno-technických predpisov. 
Vyhradzujeme si technické zmeny! 
 

 

Význam symbolu „Popolnica“ 

 
 
Chráňte naše životné prostredie, elektrické prístroje 
nepatria do domáceho odpadu. 
Pre likvidáciu elektrických prístrojov použite určených 
zberných miest a odovzdajte tu elektrické prístroje, ak ich 
už nebudete používať. 
Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na 
životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo 
dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. 
Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a ďalším formám 
zhodnotenia starých elektronických a elektrických 
prístrojov. 
Informácie o tom, kde ide tieto prístroje odovzdať 
k likvidácii, dostanete prostredníctvom územne správnych 
celkov alebo obecného úradu. 

 


