
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
    MASAI 1000 
      

 
    Olejový vytápěcí radiátor CZ 

    Olejový vykurovací radiátor SK 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Česky 
 
Olejový vytápěcí radiátor 
 
Masai 1000 
 
Vážený zákazníku, 
děkujeme za zakoupení výrobku značky 
TAURUS ALPATEC. Díky použitým tech-
nologiím, designu, výkonu a skutečnosti, 
že výrobek přesahuje předepsané normy 
kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou 
životnost a spokojenost s jeho používá-
ním. 
 
Popis 
A Rukojeť 
B Vypínač 
C Termostat 
D Zadní opěrná základna 
E Přední opěrná základna 
F Žebra radiátoru 
G Napájecí kabel 
 
- Před prvním spuštěním zařízení si pozor- 
  ně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je  
  pro budoucí použití. Nedodržení těchto  
  pokynů může vést k nehodě. 
 
Bezpečnostní upozornění a varování 
POZOR: Některé části tohoto produktu 
mohou být velmi horké a způsobit 
popálení. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat dětem a bezbranným osobám. 
- Spotřebič nesmí být umístěn pod zásuv- 
  ku napájení. 
- Děti mladší 3 let by měly být drženy  
  mimo dosah, pokud nejsou pod neustá- 
  lým dohledem. 
- Děti ve věku od 3 let do 8 let smějí  
  vypínat / zapínat spotřebič pouze za  
  předpokladu, že byl umístěn nebo  
  nainstalován v zamýšlené normální  
  provozní poloze a že jim byl poskytnut  
  dohled nebo poučení o bezpečném  
  používání spotřebiče a pochopili rizika,  
  která jsou s jeho používáním spojena.  
- Tento spotřebič smí používat osoby bez  

  patřičných zkušeností, osoby se sníže- 
  nými fyzickými, smyslovými nebo dušev- 
  ními schopnostmi nebo děti starší 8 let  
  pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem  
  nebo vedením, které zohledňuje bezpeč- 
  ný provoz spotřebiče, a pokud rozumí  
  rizikům spojeným s provozem spotřebiče. 
- Čištění a uživatelská údržba nesmí být  
  prováděny dětmi, pokud nejsou pod  
  dozorem nebo vedením. 
- Děti od 3 let do 8 let nesmějí spotřebič  
  zapojovat, regulovat a čistit ani provádět  
  údržbu. 
- Tento spotřebič není hračka. Děti by  
  měly být pod dohledem, aby si se  
  zařízením nehrály. 
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany,  
  sprchy nebo bazénu. 
- Tento spotřebič byl naplněn množstvím  
  kvalitních, určitých olejů, proto by výmě- 
  nu nebo doplnění v případě úniku mělo  
  provádět autorizované servisní středisko.  
  Toto zařízení obsahuje nebo může obsa- 
  hovat olej. Nezapomeňte dodržovat  
  předpisy týkající se likvidace tohoto typu  
  spotřebiče. 
- POZOR:  
- Tento spotřebič není vybaven zařízením  
  pro ovládání pokojové teploty. Nepouží- 
  vejte tento spotřebič v malých místnos-     
  tech, pokud jsou obsazeny osobami,  
  které nejsou schopny opustit místnost,  
  pokud není zajištěn stálý dohled. 
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí  
  být vyměněn. Vezměte spotřebič do  
  autorizovaného servisu. Nepokoušejte se  
  jej sami demontovat nebo opravit. 

Tento symbol znamená, že produkt 
nesmí být zakrytý. POZOR: Aby nedošlo k 
přehřátí, nezakrývejte spotřebič. 
 
- Před zapojením spotřebiče do sítě se  
  ujistěte, že napětí na výkonovém štítku  
  spotřebiče odpovídá síťovému napětí v  
  domácnosti. 
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzem- 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


