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TiszTelT Vásárló!
Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyárt-
mányú háztartási készüléket vásárolt. 
A készülék a legújabb műszaki fejlesztés 
eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igé-
nyes felépítésű és jó minőségű készülékeinek.
A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet 
fordítottak. A megbízható működés alapfel-
tétele a szakszerű használat, ezért kérjük, 
hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen ol-
vassa el a használati útmutatót, őrizze meg, 
hogy segítségére lehessen!

HASználAti útmUtAtó

hauser®

e l e c t r o n i c

OlajradiátOr
Or-1115

Minőségi tanúsítvány
Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross 
u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER OR-1115 típusú olajradiátor az alábbi műszaki 
adatoknak felel meg:

11 tagú
Hálózati feszültség:  230 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel: 2500 W
Érintésvédelmi osztály:  I. 
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Biztonsági tudnivalók

általános figyelmeztetések
A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania!
A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!
A készülék csak háztartási használatra alkalmas!
Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!
Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!
A csomagolóanyagokat tartsa távol a kisgyermekektől, mert veszélyes!
Használat közben ne mozgassa a készüléket!

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TilOs a készüléket für-
dőkád, mosdó, mosogató közvetlen közelében használni, valamint
• a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
• sérült vezetékkel használni,
• mechanikai sérülés esetén használni!

Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy 
más, vízzel teli edény közelében.

Ha a készülék mégis vízbe esik, azonnal áramtalanítson, ne nyúljon a készülék után! 
Az ismételt üzembe helyezés előtt a készüléket vizsgáltassa át szakemberrel!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék 
címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt!

A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!
A készülék csak felügyelet mellett használható!
Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el!
Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, 
továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képessé-
gekkel bírnak ideértve azon személyeket is, akik nem rendelkeznek kellő tapasz-
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talattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket 
vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a 
készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket.
Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a ké-
szüléken.
A 3 évnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a fűtőberendezéstől, kivéve ha 
folyamatosan felügyelet alatt állnak.
A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket,  
ha biztosítva van, hogy a készülék rendeltetésének megfelelően van elhelyezve 
és a gyerekek felügyelet alatt állnak, vagy birtokukban van a berendezés bizton-
ságos üzemeltetésére vonatkozó ismeret és megértik a berendezés üzemelteté-
sére vonatkozó veszélyeket.
A 3 és 8 év közötti gyermekek nem húzhatják ki és nem csatlakoztathatják a 
hálózati csatlakozó dugót, továbbá nem végezhetnek beállításokat, tisztítást és 
karbantartást a készüléken.

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból!
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!
Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a veze-
tékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Hosszabbító kapható bárme-
lyik szakkereskedésben, gondos körültekintés után használható a készülékhez.

Fontos információk a hosszabbító vezetékéről:
• elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC230V jelölést kell tartalmaznia;
• három eres földeltnek kell lennie;
• el kell rendezni annak megfelelően, hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy 

asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül 
eleshetnek benne.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék 
automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet.
A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távve-
zérlő rendszert használni, mert az tűzveszélyes!
A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők használhatóak.
Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel.
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Az elektromos csatlakozóvezetéket ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készü-
lék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, 
tűzhely közelébe!
Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez! Ne hagyja a készülé-
ket forró felület (pl.: főzőlap) közelében!
Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrások közelébe!
tilos a vezetéket szorosan összetekerve tárolni, mert ez megrongálhatja azt és 
ezzel elektromos áramütést okozhat!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen 
elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult 
szélén balesetveszélyes!
Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd  
a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetéket!
A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű hasz-
nálatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy által végzett javításért!
A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetéket is) csak 
szakember javíthatja! Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel  
a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel. A csatlakozózsinór sérülése 
áramütést okozhat!
A készülék belső sérülése áramütést okozhat!
Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért!
Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!
Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel jár-
hat!
Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!
Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljból  
a dugót kihúzni!
Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel 
ne érintse meg a készüléket!

Tilos a készüléket vízbe mártva tisztítani!
Ne használjon erős tisztítószert, karcoló súrolószert a készülék tisztításához!
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olajradiátorral kapcsolatos figyelmeztetések:

Figyelem! A készülék túlhevülésének elkerülése érdekében tilos a fűtő-
készüléket letakarni!

Figyelem! A készülék felszíne felhevül használat közben, égési sérülé-
sek elkerülése érdekében soha ne érintse meg azt működés közben!

Figyelem! Mivel ezen készülék bizonyos részei működés közben felforrósodnak, 
és égési sérülést okozhatnak, ezért fokozott figyelem szükséges, ha jelen vannak 
gyermekek vagy csökkent érzékelési képességű emberek.
A készüléket mindig kizárólag függőleges helyzetben üzemeltesse!
Mielőtt elmegy otthonról, győződjön meg arról, hogy kikapcsolta a készüléket, és 
kihúzta a konnektorból!
Ügyeljen arra, hogy kisgyermek vagy háziállat ne érintse meg és ne játsszon  
a működő készülékkel!
Tartsa távol gyúlékony tárgyaktól, mint például: ágynemű, párna, ruhák, függöny, 
illetve gyúlékony, robbanékony anyagoktól, mint üzemanyagok, olaj és gáz stb.!
Ne terítsen semmit a készülékre és ne helyezzen elé semmilyen tárgyat!
ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat a készülékbe, mert az elektromos áram-
ütést, tüzet okozhat, vagy tönkreteheti a készüléket!
A tárgyak távolsága a készülék előtt legalább 1,5 méter, mögötte legalább 0,5m 
legyen!
Ne használja a készüléket, ha a szobában robbanékony gázok vannak vagy tűz-
veszélyes anyagokat (oldószerek, lakk, ragasztó) használ!
Ne működtesse a készüléket közvetlenül elektromos csatlakozóaljzat alatt!
Ez a fűtőberendezés bizonyos mennyiségű különleges olajjal van tölte. Az olyan 
javítások, amelyek az olajtartály kinyitását igénylik, kizárólag a gyártó vagy annak 
felhatalmazott szakszervize végezheti el. Olajszivárgás esetén is a gyártót vagy  
a szakszervizt kell értesíteni!
Ha a készülék burkolata megsérül, illetve a készülék kiselejtezésekor az olaj ár-
talmatlanítására vonatkozó minden előírást be kell tartani!
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a készülék részei

1. Hőmérsékletszabályozó
2. Bekapcsoló és fokozat szabályozó gomb 

működésjelző lámpával
3. Kábeltartó fül
4. Kerék

a készülék összeszerelése

A készülék a sérülésmentes szállítás érdekében a kerekek csatlakoztatása nélkül 
lett csomagolva. Az első használatba vétel előtt a készülék alsó részére a kere-
keket fel kell szerelni.
Figyelem! A készüléket a kerekek felszerelése nélkül üzemeltetni tilos. A készü-
léket csak álló helyzetben (kerekekkel lefelé) használja, ellenkező esetben életve-
szélyes sérülést okozhat!
A készülék kerekeit és az összeszereléshez szükséges alkatrészeket a készülék 
dobozában találja.

1.  Helyezze a készüléket fejjel lefelé egy sima, puha felületre, nehogy a bevonat 
vagy az alatta lévő felület megsérüljön. Bizonyosodjon meg róla, hogy a ké-
szülék nem tud leesni.

2.  Csavarja le a szárnyas anyákat a kengyelről, vezesse át a kengyelt az első és 
második borda között

3.  A kengyel behajlított végét akassza a keréktartó furatába.
4.  A keréktartó aljához a szárnyas anyával erősítse hozzá a kengyelt, a készülék 

megfelelő stabilitása érdekében az anyát jól meg kell húzni.
 Figyelem! ne húzza túl a csavart, mert sérülést okozhat a készülékben.
5.  Illessze a kengyel másik felét a másik görgőnyílásba és rögzítse a kengyelt 

szárnyas anyacsavarral.
6.  Ismételje meg a 2,3,4 és 5 lépéseket a készülék másik oldalán is.

1
2

3

4
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 Figyelem! A készülék stabilitásának biztosításához mindkét oldalon a leg-
szélső 2 borda közé szerelje a kerekeket!

7.  Fordítsa vissza a készüléket és győződjön meg róla, hogy az stabilan áll!
 Figyelem! A nem stabil kerekeken álló készülék feldőlhet és sérülést okozhat!

első használat előtt

Első használat előtt egy puha és nedves törlőkendővel alaposan tisztítsa meg  
a készülék külső részeit és az alkatrészeket. Ezt a tevékenységet minden használat 
előtt ismételje meg. Tisztítószer használata esetén mindig karcmentes tisztítószert 
használjon. Ne használjon fényező szereket, mert ez a készülék elszíneződésé-
hez vezethet. Első használatkor (illetve a készülék forgatását követően) „recsegő” 
hangot hallhat, ez normális és veszélytelen jelenség, melyet az olaj készüléken 
belüli mozgása okoz. A készülék egy helyben történő működtetése esetén ez  
a hang megszűnik. Első használatkor néhány percig kellemetlen szagot érezhet, 
ezt veszélytelen, a gyártás során fennmaradó anyagok elégése okozhatja. 

a készülék Bekapcsolása és Működtetése

1.  Állítsa a fokozatszabályozó és a hőmérsékletszabályozó gombot 0 (kikap-
csolt) állásba

2.  Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba egy földelt aljzaton keresztül.
3. Kapcsolja a fokozatszabályozó gombot a megfelelő erősségre: a bal olda-

li gombbal az I-es (1000W), a jobb oldali gombbal a II-es (1500W), mindkét 
gomb együttes használatával pedig a III-as fokozat (2500W) érhető el. 

 Az energiatakarékos működéshez enyhébb időben az alacsonyabb fokozato-
kat javasoljuk. Bekapcsoláskor illetve melegítés alatt a működésjelző lámpa 
világít.

4.  Állítsa a hőmérsékletszabályozó gombot a kívánt kőmérsékletre az óramutató 
járásával megegyező irányban. A kívánt hőmérséklet elérésekor a működés-
jelző lámpa elalszik. Mivel a készülék hőfokszabályozóval van ellátva, auto-
matikusan kikapcsol, ha a helyiség elérte a kívánt hőfokot, illetve automatiku-
san bekapcsol, amikor a helyiség a beállított hőfok alá hűl.
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5.  A hőmérséklet állandó beállításához várja meg, amíg a készülék a helyiséget 
a megfelelő hőmérsékletűre melegíti, majd a hőmérsékletszabályozó gombot 
tekerje az óramutató járásával ellenkező irányba, amíg a működésjelző lámpa 
elalszik, illetve amíg egy halk kattanást nem hall.

6.  Ha meg szeretné változtatni a kívánt hőmérsékletet, csak fordítsa el a hőfok-
szabályzó kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányban, ha növelni, 
vagy ellenkező irányban, ha csökkenteni szeretné a helyiség hőmérsékletét.

a készülék tisztítása és karBantartása

Tisztítás előtt kapcsolja ki és feszültség mentesítés céljából húzza ki a csatlakozót 
a konnektorból. Várja meg, amíg a készülék teljesen kihűl! Egy puha és nedves 
törlőkendővel alaposan tisztítsa meg a készülék külső részeit és az alkatrésze-
ket. Tisztítószer használata esetén mindig karcmentes tisztítószert használjon. 
Ne használjon fényező szereket, mert ez a készülék elszíneződéséhez vezethet.

hauser ajánlata

Az őszi esős, hűvös napok beköszöntével nem csak lakásának megfelelő hőmérsék-
letéről, de lakóhelyének optimális páratartalmáról is el kell kezdenie gondoskodni, hi-
szen a fűtési szezon kezdetével jelentős hőmérséklet-különbség alakul ki, mely szárítja 
otthona levegőjét. A levegő megfelelő páratartalma lényeges feltétele a kényelemnek 
és jó közérzetnek. Meg kell teremteni és fenn kell tartani a megfelelő páratartalmat. 
A túl alacsony páratartalmú levegőben bőrünk száraz, torkunk kapar, szemünk visz-
ket. Túl magas páratartalmú levegő penészesedést, túlzott porosodást és egyéb aller-
gének felhalmozódását okozza. Használjon Ön is hauser párásító készüléket, mely  
a lakás légkörébe gyengéden szórja a párát, csillapítja a levegő szárazságát és han-
gulatos világításával növeli otthona kényelmét egész évben.

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a www.hauser.eu 
weboldalra.
szerviz és vevőszolgálat: 06 1/700 4379
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MegFelelőségi nyilatkozat:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU; 
RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket telje-
síti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutató-
ban található műszaki jellemzőknek  megfelel.

elektroMágneses Mezők (eMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabvá-
nyoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üze-
meltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkat-
részeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert 
a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet!
Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja 
az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!
Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektro-
mos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.
Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után,  
az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.
a környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke 
és felelőssége, segítse ön is ezt a törekvést!
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