
 
Kasutus- ja hooldusjuhend 

 

 

 RK 500 

ÕLIR ADI AATOR  
 

SISSEJUH ATUS  

Täname teid Euromi õliradiaatori ostmise eest. Radiaator on toodetud nii, et oleks tagatud ohutus ja töökindlus. Enne kasutuselevõttu lugege juhend 
hoolikalt läbi ja hoidke alles, juhinduge sellest edaspidigi. 
KOKKUPANEK 

Võtke pakkekastist välja radiaator ja kõik tarvikud. 
1. Keerake radiaator aluspinnaga ülespoole. 
2. Asetage karbis olev tugijal otsaribi külge. 
3. Pöörake radiaator õiget pidi. 
  
KASUTAMINE 

Paigutage radiaator seintest ja muudest esemetest, nt mööblist, kardinatest või toalilledest vähemalt 90 cm kaugusele. Veenduge, et aluspind on tugev 
ja horisontaalne. 
Veenduge, et toitepinge vastab sellele, mis on näidatud tehasesildil (230 V). 
Keerake termostaadi juhtnupp maksimaalasendisse ja toitelüliti nullasendisse. 
Torgake radiaatori pistik pistikupessa. 

Toitelüliti vajutamisel sisse süttib märgutuli.Kui soovite radiaatori välja lülitada, lülitage toitelüliti nullasendisse ja tõmmake pistik toitevõrgust välja. 

Olge ettevaatlik! Radiaator on õliga täidetud ja jahtub pärast toite väljalülitamist aeglaselt. Enne kui hakkate radiaatorit paigast liigutama, laske sel 
maha jahtuda. Ümberpaigutamise hõlbustamiseks kasutage(olenevalt mudelist) radiaatoril olevaid käepidemeid. 

Tähelepanu! Ärge radiaatorit töötamise ajal või enne mahajahtumist millegagi kinni katke. Radiaatori kinnikatmisel tekib tuleoht. 
TERMOSTAADI KASUTAMINE 

Termostaadi ülesandeks on hoida ruumi temperatuur seatud tasemel. Eelseatud termostaat lülitab radiaatori tööle, kui temperatuur langeb liiga 
madalale, ja lõpetab töö, kui soovitud temperatuur on taas saavutatud. 
Termostaati reguleeritakse seadenupuga. Maksimumtaseme saavutamiseks keerake seda päripäeva. Kui radiaator on vooluvõrku ühendatud ja 
võimsus on valitud, hakkab radiaator tööle ja püüab saavutada seatud (ülemist) temperatuuri. Kui soovitud temperatuur on saavutatud, pöörake 
termostaadi seadenuppu vastupäeva, kuni kuulete klõpsu. Radiaator lõpetab nüüd töötamise. Hoidke termostaadi seadenuppu selles asendis – 
termostaat püüab temperatuuri hoida sellel tasemel. Kui soovite hetkeks temperatuuri kõrgemaks seada, pöörake termostaadi seadenuppu vaid veidi 
päripäeva. Kui soovite temperatuuri madalamaks seada, siis pöörake seda vastupäeva. 
ÕLIRADIAATORI PUHASTAMINE 

Enne puhastamist tõmmake radiaator alati vooluvõrgust välja. Puhastage radiaatori välispinnad niiske lapiga ja pühkige kuiva lapiga üle. Ärge kasutage 
vaha või läikaineid, kuna need võivad reageerida radiaatori pinnakattega ja põhjustada värvi muutumise. 
RADIAATORI HOIUSTAMINE 

Hoidke pakkekast alles seadme hooajajärgseks hoiustamiseks. 
Puhastage radiaator ülalkirjeldatud juhiseid järgides ja monteerige tugirattad maha. Pange radiaator ja tugirattad pakkekasti ning hoidke jahedas ja 
kuivas kohas. Kui otsustate hoida radiaatorit koostatult, siis katke see kinni, et kaitsta seadet tolmu eest. 
OHUTUSABINÕUD 

1. Lugege juhend enne seadme kasutuselevõttu tähelepanelikult läbi ja hoidke alles juhinumaks sellest edaspidigi. 

2. Tõmmake radiaator vooluvõrgust välja, kui see ei ole parasjagu kasutuses või kui seda puhastate. 

3. Ärge jätke sisselülitatud radiaatorit järelevalveta. 

4. Ärge kunagi katke kinni töötavat või alles kuuma radiaatorit. See võib põhjustada tulekahju. 

5. Hoidke radiaator igasugusest süttivast materjalist, nagu mööblist, kardinatest, voodiriietest, rõivastes või paberitest vähemalt 90 cm kaugusel. 

6. Ärge püüdke avada mis tahes õliribi osa. 

7. Hoidke radiaator puhas. Ärge pange midagi ventilatsiooniribide vahele, sest see võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju või radiaatori rikkuda. 

8. Kui seadet kasutatakse laste, invaliidide või vanurite läheduses, siis nõuab see pidevat järelevalvet. 

9. Ärge laske juhet kokkupuutesse märgade või kuumade pindadega, ärge laske sel keerduda ega jätke laste haardeulatusse. 

10. Ärge kasutage radiaatorit välistingimustes. 

11. Ärge paigutage seadet gaasi- või elekterkuumutite peale või lähedusse. 

12. Ärge kasutage katkise juhtme või rikkis pistikuga seadet, samuti ärge kasutage seadet siis, kui on ilmnenud muu rike või viga. 

13. Ärge kunagi püüdke mõnda osa avada või juhtseadiseid lahti võtta. Juhul kui neid nõudeid eiratakse, ei aktsepteerita vastutusnõuet rikke eest. 

14. Radiaator on ette nähtud kasutamiseks ainult koduses majapidamises. Ärge kasutage seda muuks, kui on ette nähtud. 

15. Seadme utiliseerimisel tuleb järgida õli lõppkäitluse nõudeid. 

16. Kõiki radiaatori remonditöid tohib vajaduse korral teha ainult selleks volitatud teenindaja. Juhul kui seda nõuet ei täideta, kaotab tootja garantii 
kehtivuse. 
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