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WTRBH1507  1500W 

WTRBH2009  2000W 

WTRBH2511  2500W 

 

220-240V~ 

50/60Hz 

 

 

 

 

GRZEJNIK OLEJOWY 

INSTRUKCJA ORGINALNA 

OLEJOVÝ RADIÁTOR 

ORIGINÁLNÍ NÁVOD 
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NEZAKRÝVEJTE OLEJOVÝ RADIÁTOR ANI ZESPODA, ANI SHORA 

 

 

ÚCHYT 

OVLÁDÁNÍ TOPENÍ 

TERMOSTAT 

DRŽÁK PŘÍVODNÍHO KABELU 

ŽEBRA TOPENÍ 

KOLEČKA 
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Ujistěte se, že vstupy a výstupy vzduchu nejsou blokovány. Aby se předešlo nebezpečí 

vzniku požáru, nezakrývejte ohřívač (např. oblečením). 

 

 

 

Nebezpečí! 

 

Před použitím si přečtěte návod k 

obsluze 

 

Tento produkt splňuje základní 

standardy bezpečnosti v souladu 

s evropskými směrnicemi 

 

WTRBH1507    1500W 

WTRBH2009    2000W 

WTRBH2511    2500W 

 

 

MONTÁŽ 

Před spuštěním topidla připevněte podstavy s kolečky. 

POZOR: Nepoužívejte ohřívač bez připojených podstav (v balení). Provozujte ohřívač pouze 

ve svislé poloze (stojící na zemi). Jakékoliv jiné polohy radiátoru mohou být nebezpečné. 

 

 

1. Umístěte ohřívač do svislé polohy spodní stranou nahoru, na rovný a stabilní povrch. 

Ujistěte se, že se nepoškodí chladič. 

2. Odstraňte křídlové matice ze šroubů ve tvaru “U”. Umístěte šroub do límce mezi prvním a 

druhým žebrem. 

3. Chcete-li umístit kolečka na topidlo, vložte závitový konec šroubu “U” do otvoru v desce a 

utáhněte křídlové matice. 

Pamatujte: Neutahujte matice příliš, abyste nepoškodili žebra topidla. 

5. Vyrovnejte hřídel s otvory na montážní desce a utáhněte šroub. 

6. Opakujte kroky 2,3,4,5 pro montáž dalšího kolečka topidla.  

Pamatujte: zadní kolečka musí být instalována mezi posledními dvěma žebry. 
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NÁVOD K POUŽITÍ 

1. Před zapnutím topného tělesa se ujistěte, že stojí na rovném a stabilním povrchu. 

Nastavením přístroje do svahu nebo na šikmou plochu může dojít k poškození.  

2. Nastavte všechny přepínače do polohy OFF a vložte zástrčku do uzemněné elektrické 

zásuvky. Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zastrčená do zásuvky.  

3. Otočením termostatu ve směru hodinových ručiček do polohy MAX zapnete ohřívač:  

 Pozice I – mírné topení 

 Pozice II – střední topení 

 Společná pozice I a II silný ohřev 

4. Je-li v místnosti dosaženo požadované teploty, otočte termostat doleva, až LED zhasne. V 

okamžiku, kdy pokojová teplota klesne pod nastavenou teplotu na termostatu, ohřívač 

automaticky zapne a poběží až do navrácení teploty v místnosti na požadovanou teplotu. 

Tímto způsobem si udržíte stálou teplotu v místnosti při ekonomické spotřebě elektřiny.  

5. Chcete-li změnit nastavení, otočte termostatem doprava pro zvýšení nebo doleva pro 

snížení teploty. 

6. Topné těleso zahrnuje systém ochrany proti přehřátí, která vypne topení, když jsou topná 

tělesa příliš horká. 

7. Chcete-li vypnout ohřívač, nastavte všechny ovládací vypínače do polohy OFF a vytáhněte 

zástrčku ze zásuvky. 

 

PROVOZ TOPIDLA 

1. Teplota v místnosti může být řízen termostatem. Stačí jen otočit termostatem doprava 

pro zvýšení nebo doleva pro snížení teploty. 

 

2. Zapněte topení požadovaným způsobem:  

 Pozice (I) úroveň topení I 

 Pozice (II) úroveň topení II 

 Pozice (I & II) maximální úroveň topení 

 

3. Kontrolka svítí, když je ohřívač v provozu  

4. Otočte termostatem doprava pro zvýšení nastavené teploty.  

5. Otočte termostatem doleva pro snížení nastavené teploty. 

6. Nikdy otvory pro přívod a odvod vzduchu. Mohlo by dojít ke vzniku požáru. 

7. Po dokončení používání topení vypněte všechna ovládací tlačítka, tlačítko napájení a 

otočte termostat do polohy “0”, pak odpojte napájení. 
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

1. Vždy odpojte napájení před zahájením čištění. Počkejte, dokud topidlo nevychladne. 

2. Otřete vnější části ohřívače vlhkým hadříkem. Osušte suchým hadříkem.  

3. Nepoužívejte vosk. Může reagovat s povrchem topného tělesa, což by mohlo vést ke 

ztrátě barvy. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla, kyseliny. 

 

SKLADOVÁNÍ  

1. Zachovejte krabici od topidla pro jeho uskladnění mimo topnou sezónu. 

2. Vyčistěte chladič podle výše uvedených pokynů. 

3. Demontujte kolečka. 

4. Umístěte topidlo a kolečka do originálního obalu. Skladujte na chladném a suchém místě. 

 

DŮLEŽITÉ: 

1. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. Nevyhazujte jej! Uchovejte pro možné 

budoucí nahlédnutí.  

2. Vždy odpojte ohřívač z elektrické sítě, když není v provozu nebo během čištění.  

3. Nenechávejte topidlo bez dozoru. 

4. Nikdy nezakrývejte ohřívač, toto způsobuje nebezpečí požáru. Nesušte prádlo na radiátoru! 

5. Ohřívač by měl být umístěn minimálně 90 cm od hořlavých předmětů, jako je nábytek, 

záclony, postel, oblečení, papír atd. 

6. Udržujte ohřívač v čistotě. Nedovolte, aby se jakékoliv objekty dostaly se do ventilačního 

systému. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození přístroje.  

7. Pokud je přístroj používán v blízkosti dětí, vyžaduje zvýšenou kontrolu. 

8. Nikdy nevystavujte síťový kabel mokrému nebo horkému povrchu. Nenechávejte přístroj v 

dosahu dětí.  

9. Nepoužívejte topidlo venku. 

10. Nestavte do blízkosti kamen nebo elektrických sporáků. 

11. Nepoužívejte zařízení, pokud je kabel poškozen, nebo v případě, že přístroj utrpěl 

poruchu. 

12. Nikdy neotvírejte topení ani neodstraňujte jeho kryt. Výrobce nebude odpovědný za 

případné škody, pokud budou tyto pokyny ignorovány. 

13. Nepoužívejte přístroj na jiné účely, než které jsou uvedeny v tomto návodu. 

14. Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. 

15. Musí být dodrženy předpisy týkající se recyklace oleje a topidla. 

16. Jakákoliv oprava ohřívače musí být provedena kvalifikovaným technikem. 

17. Přístroj není určen pro použití u dětí nebo u osob se sníženou pohyblivostí  

18. Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály s přístrojem. 

19. Je-li nutná výměna napájecího kabelu, musí být toto provedeno výrobcem nebo jeho 

zástupcem, aby se předešlo možnému nebezpečí. 

20. Ohřívač by neměl být umístěn vedle zásuvky. 

21. Nepoužívejte ohřívač v blízkosti bazénu, vany, sprchového koutu nebo obecně v místech 

s přítomností vody. 
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22. Radiátor je naplněn speciálním olejem. Opravy, které vyžadují otevření olejové nádrže, 

mohou být prováděny pouze výrobcem nebo jeho zástupným servisu. V případě úniku oleje 

se obraťte se na servis výrobce.  

 

 

SERVIS 

Každý přístroj byl v továrně testován. Nicméně, pokud si všimnete závady, kontaktujte naše 

servisní středisko. Ale dříve, než budete kontaktovat náš servis, ujistěte se, že: 

 zástrčka je připojena do sítě. 

 je zásuvka pod napětím 

 spouštíte přístroj podle instrukcí. 

Pokud jste provedli všechny naše doporučení a přístroj stále řádně nefunguje, obraťte se na 

naše servisní středisko, sdělte model a sériové číslo ohřívače. 

 

PM servis – Marek Pařízek 

Na Barikádách 670 

Praha 9 

196 00 

 

Tel.: 777 30 20 60 

 

Servis dostupný v pracovní dny (po – pá) v době 9:00- 16:00 

 

 

 

 

Je-li vaše zařízení opotřebované, neházejte jej do kontejneru na směsný 

odpad, ale odevzdejte jej na likvidaci do sběrného dvora v souladu s politikou 

recyklace 

 
VÝROBCE: 

WARM TECH 
81, rue de gozée 

6110 Montigny-le-Tilleul 
Belgique 

 
Tél : 0032 (0) 71 29 70 70 
Fax : 0032 (0) 71 29 70 86 

 

DISTRIBUTOR V CZ A SK: 
M.A.T.A. CZECH S.R.O. 
RADLICKÁ 2485/103 

150 00  PRAHA 5 – ČESKÁ REPUBLIKA 
TEL. +42 251 556 893 
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ZÁRUKA: 

Tento nástroj byl důkladně testován ve výrobním závodě. Na přístroj se poskytuje záruka v 

délce 24 měsíců od data nákupu. Lhůta pro vyřízení záruční reklamace je 30 dní. 

Potvrzení o nákupu a záruční list jsou potřebné pro vyřešení záruční reklamace. 

V případě problémů vzniklých v průběhu záruky se prosím obraťte na obchod, kde jste si 

zařízení zakoupili. 

 

 

V případě výskytu závady na materiálu nebo výrobku v období záruky, poskytujeme zdarma 

záruku dle následujících podmínek: 

- přístroj byl používán správně a dle uvedení a doporučení výrobce 

- opravy byly prováděny osobou, kterou určuje dodavatel 

- přiložen doklad o koupi 

- zařízení uživatel doručí do místa zakoupení 

Záruka se nevztahuje na baterie, nabíječky a díly, které se opotřebovávají nebo které jeví 

známky běžného opotřebení. 

Dojde-li v záruční době k poruše, která nemůže být odstraněna (opravena), má zákazník 

právo na výměnu přístroje za nový, nebo na odstoupení od kupní smlouvy. 

 

Pokud po záruční době bude přístroj vyžadovat opravu, budeme se snažit ji dle požadavků 

zákazníka opravit. 

Informace o službě a/nebo opravě po záruční době lze získat na následující adrese: 

 

PM servis – Marek Pařízek 

Na Barikádách 670 

Praha 9 

196 00 

Tel.: 777 30 20 60 

 

Importer: 

ELEM SA 

RUE DE GOZEE 81 

BE 6110 MONTIGNY-TILLEUL 

 

Dodavatel v CZ a SK: 

M.A.T.A. Czech s.r.o. 

Radlická 2485/103 

Praha 5 

150 00 

Tel.: +42 251 556 893 
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ZÁRUČNÍ LIST   

ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ 

 

Název zařízení: ……Olejový radiátor……             

 

Model:  ……WTRBH1507 

……WTRBH2009 

……WTRBH2511 

 

Jméno a příjmení zákazníka: ……………………………………………………… 

 

Datum nákupu   ……………………………………………………… 

 

Místo nákupu (razítko obchodu a čitelný podpis): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dodavatel: 

M.A.T.A. CZECH s.r.o 

Radlická 2485/103 

150 00 Praha 5 

Česká republika 

Tel.: 00420 251 556 893 

 

 

 

Servis je přístupný každý všední den od 09.00 do 16.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizovaný servis CZ: 

PM servis 

Na barikádách 670 

 196 00 PRAHA 9 

Tel.: 00420 777 30 20 60 

Autorizovaný servis SK: 

KAINZ TESLA SERVICE 

Galvaniho ul. 2/A 

821 04 Bratislava 

Tel.: 00421 (0)907 786 801 
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1, rue de Gozée 

6110 Montigny-le-Tilleul 

Belgique 

Tél : 0032 71 29 70 70    Fax : 0032 71 29 70 86 

 

S.A.V 

sav@eco-repa.com 

 

Service Parts separated 

  32 / 71 / 29 . 70 . 83    32 / 71 / 29 . 70 . 86 

 

Fabriqué en Chine - Vervaardigd in China - Made in China - Hergestellt in China – Vyrobeno 

v Číně 

2016 

Importé par / geïmporteerd door / Imported by / Dodavatel:  

ELEM  81, rue de gozée  6110 Montigny-le-Tilleul  BELGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 
SN : 2016.07:001~ 

09.06.11685 

Date d’arrivée – Aankomstdatum - Arrival date – Ankunftsdatum-data dostawy – Datum dovozu: 

30/08/2016 

Année de production  - Productiejaar - Production year  - Fertigungsjahr - Data produkcji – Rok výroby : 

2016 

 
 
 
 
 

mailto:sav@eco-repa.com
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Prohlášení o shodě CE  

 
WARM TECH deklaruje, że přístroj: 

OLEJOVÝ RADIÁTOR WTRBH1507, WTRBH2009 i WTRBH2511 

Byl navržen a vyvinut v souladu s platnými normami: 

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014 

EN 60335-2-30:2009+A11:2012 

EN 62233:2008 

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 

EN 55014-2:2015 

EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013 

a 

je v souladu s následujícími normami: 

2014/35/EU(LVD) 

2014/30/EU(EMC) 

2011/65/EU(ROHS) 

2012/19/EU(WEEE) 

 Belgie, Červenec 2016 

 
Mr Joostens Pierre  

Director 

 

 

WARM TECH, rue de Gozée 81,  6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique 


