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Oil radiator Instruction
Thank you for choosing our heater, please read this instruction carefully before operating and 
keep it for future reference.
I. Product characteristics
◆ Our electro thermal oil radiator operates as follows: tubular element is taken as heat 
source, efficient and permanent heat conduction oil is taken as the medium, heat eliminates 
via radiation fin, room temperature is increased via air circulation.
◆ Our electro thermal oil radiator has the following advantages: convenient, safe, beautiful, 
tranquil operation, without electromagnetic disturbance etc. It is suitable for such locations as 
scientific research room, hospital, hotel, training practice house, and bedroom, etc. The oil 
radiator keeps your room or office more comfortable in cold seasons!
II. Product structure diagram
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Take out the warmer and all the parts from packing carton.
1. Make the warmer be on its head
2. Place the footplate on the top of both radiation fins
3. Secure the footplate on the warmer with specified U type bolt and wing nut
4. Tighten the screw
5. Make the warmer stand erect

Placing:
The warmer should be away from the wall or other objects such as furniture, 
curtain at least 90cm; do ensure that the power supply corresponds to that on 
the nameplate; the temperature controller switch and power switch are at “OFF” 
position; plug in the attaching plug.
1. The temperature controller can regulate room temperature. Turn the 

temperature controller clockwise to increase the temperature; turn it 
anti-clockwise to reduce the temperature until appropriate temperature is 
reached.

2. Power switch is pressed switch:
a> With power switchⅠpressed, the indicator “ON” indicates Level Ⅰpower.

b> With power switchⅡpressed, the indicator “ON” indicates Level Ⅱ power.

c> With both power switch Ⅰ and Ⅱ pressed, the indicator “ON” 
indicates Level Ⅲ power.

Note: the oil radiator operates via heat elimination of heat conduction oil, and the oil cools out 
slowly after the oil radiator is turned off, so do not move the oil radiator unless the oil has 
cooled out, and move the oil radiator with the handle.
Cleaning

1. Please disconnect power supply before cleaning.
2. Wipe the outside of the oil radiator with wet cloth at first, and then dry it with 

a piece of soft cloth.
Do not use waxes or brush polish, since these will react with the oil radiator, resulting in 
discoloration.  

Safety protection
1. Do not cover the oil radiator during operating; otherwise it will result in fire.
2. The oil radiator should be away from the wall or other flammable objects such 

as furniture, curtain, bed sheet or clothes at least 90cm.
3. Do not disassemble radiation fin.
4. Take care of your children when they are near or use the oil radiator.
6. Do not let power line contact damp or hot objects; do not wind or let child 

come near the power line.

III. Operation instruction
Mounting:
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11. This oil radiator is only suitable for use in the room.
12. After dust removal, the oil left on the surface should be removed.

IV. Warning
a) Please read this instruction carefully before operating.
b) Please disconnect power supply when you are out or the oil radiator is 

not used for a long time.
c) Do not directly put clothes and other articles on the product to warm so

as to prevent fire.
d) Never put the oil radiator just under the socket.
e) Never use the oil radiator in locations with high air humidity such as 

bathroom, bath house or swimming pool etc.
f) The oil in this oil radiator is special heat conduction oil. Should it

necessary to open oil tank during repair, only manufacturer or specified 
representatives are allowed to open the tank. In addition, please 
contact us immediately if there is oil leakage. Afterwards, the oil left on 
the surface should be removed.

g) If there is damage with power line, please contact manufacturer or 
service representatives immediately for replacing, otherwise it will be 
dangerous.

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service 

agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

2. The heat must not be located immediately below a socket -outlet.

3. Don’t use this heater in the immediate surroundings of bath, a shower or a swimming pool.

4. This heater is filled with a precise quantity of special oil. Repairs requiring opening 

of the oil container are only to be made by the manufacturer or his service agent who

should be contacted if there is an oil leakage.

5. Regulations concerning the disposal of oil when scrapping the appliance have to be 

followed.  Please, don't throw away and be burnt on purpose.

6. WARNING: In order to avoid overheating do not cover the heater.

7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 

physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless 

they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a 

person responsible for their safety.

8. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

7. Do not use the oil radiator in open air.
8. Do not let the oil radiator contact hot gasoline or electric burner.
9. Do not use damaged wire or plug; do not use damaged oil radiator unless it 

is repaired.
10. Do not remove button parts of the oil radiator.
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Warranty Information  

The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the 
customer's own country of residence, with a minimum of 1 year  starting from
the date on which the appliance is sold to the end user.  
The warr anty only covers defects in material or workmanship.  
The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service 
centre. When making a claim under the warranty, the original bill of 
purchase (with purchase date) must be submitted.  
The warranty will not apply in cases of:  
- Normal wear and tear  
- Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non -approved 
accessories 
- Use of force, damage caused by ex uences  
- Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an 
unsuitable mains supply or non -compliance with the installation instructions  
- Partially or completely dismantled appliances  

Correct Disposal of this product
This marking indicates that this product should not be disposed with other household 
wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human 
health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the 
sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the 
return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. 
They can take this product for environmental safe recycling.

V. Technical parameters

Type

Number 
of 

radiating 
fins

Rated 
voltage

(V)

Frequency
(Hz)

Rated 
power 

input (W)

Power 
in Level 

Ⅰ

(W)

Power in 
Level Ⅱ

(W)

Total input 
power in 
Level Ⅲ

OFR11BL-GR 11 220-240 50/60 2000-2400 1000 1200 2200
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 الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا الجهاز:
 

 لمنزلية االخرىهذه العالمة تشير الى ان هذا المنتج ال يمكن التخلص منه مع النفايات ا
 في جميع انحاء االتحاد االوروبي. لكي تمنع اي ضرر بالبيئة او بصحة االنسان الناتج

 عن التخلص من النفايات بشكل غير منضبط، يجب اعادة تدويرها بطريقة مسؤولة لتعزيز
 اعادة االستخدام المستدام للموارد المادية. العادة جهازك المستعمل، الرجاء تطبيق نظام

 االعادة المعتمد عليه او اتصل بالبائع حيث تم شراء المنتج. يمكنهم اخذ هذا المنتج العادة
 التدوير و الحفاظ على البيئة.

 
 

 . المواصفات الفنية:٦ 
  

 شفراتعدد  الطراز
قوة سحب الطاقة  (Hz)التردد  (V)الفولطية  التدفئة

(W) 
قوة مستوى 

I 
قوة مستوى 

II 
قوة مستوى 

III 
OFR11BL-GR 11 229-249 50-60 2000-2400 1000 1200 2200 
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ix..ان هذه الدفاية صالحة فقط لالستعمال داخل الغرفة 
x.مسح اي رواسب زيت قد تبقى. بعد التنظيف من الغبار، يجب 

 تنبيه: .ه 
i. هذه التعليمات بدقة قبل االستعمال.يجب قراءة 
ii.الخروج من المنزل او عند التوقيف عن  الرجاء نزع الكابل من التيار عند

 االستعمال لفترة طويلة.
iii..ال تضع الثياب على الدفاية و هي تعمل و ذلك لتفادي الحريق 
iv.ء.ال تضع الدفاية تحت مأخذ الكهربا 
v..ال تستعمل الدفاية في اماكن ذو الرطوبة العالية كالحمامات، المسابح الخ 
vi. الزيت الموجود داخل الدفاية هو زيت مخصص للتدفئة. في حال كان هناك حاجة

لفتح اداة التدفئة، فقط يسمح لالشخاص المختصة او للشركة بفعل ذلك. باالضافة 
من بعد  يوجد اي تسريب للزيت. الى ذلك، يجب االتصال فوراً بالشركة في حال

 ذلك يجب مسح اي رواسب زيت.
vii. ان كان هناك تلف بكابل التغذية يجب االتصال بالشركة او بقسم الصيانة المخول

 من قبل الشركة ليتم فوراً استبدال الكابل.
 

 الشركة ليتم فوراً استبدال الكابل.ان كان هناك تلف بكابل التغذية يجب االتصال بالشركة او بقسم الصيانة المخول من قبل .1
 ال تضع الدفاية تحت مأخذ الكهرباء..2
 ال تستعمل الدفاية في اماكن ذو الرطوبة العالية كالحمامات، المسابح الخ..3
الزيت الموجود داخل الدفاية هو زيت مخصص للتدفئة و بكمية محددة. في حال كان هناك حاجة لفتح اداة التدفئة، فقط يسمح .4

 المختصة او للشركة بفعل ذلك. باالضافة الى ذلك، يجب االتصال فوراً بالشركة في حال يوجد اي تسريب للزيت. لالشخاص
 االنظمة المتعلقة بالتخلص من الزيت عند تلف الدفاية يجب اتباعها. الرجاء ال ترمي او تشعل عمداً..5
 تنبيه: لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، ال تغطي الدفاية..6
ليس معمول لالستخدام من قبل اشخاص )بمن فيهم االطفال( مع انخفاض للقدرات الجسدية و الحسية و العقلية او هذا الجهاز .7

، اال اذا حصلوا على اشراف او تعليمات بخصوص استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن عدم وجود الخبرة و المعرفة
 سالمتهم.

 بالجهاز. يجب ان تكون االطفال تحت المراقبة لكي ال تلعب.8
 
 

 معلومات خاصة بالكفالة:
 سنة بدءاً من تاريخ بيع المستهلك. 1الشركة المصنعة توفر كفالة وفقاً لشروط بلد سكن المستهلك مع حد ادنى من 

 ال تغطي الكفالة سوى العيوب في المواد او في التصنيع.
 يجب دائماً ابراز الفاتورة االصلية. من قبل الشركة. تتم االصالحات ضمن فترة الكفالة عبر الشركة او مركز صيانة معتمد به

 ال تطبق الكفالة في الحاالت اآلتية:
 االستهالك اليومي الطبيعي.-
 االستعمال الغير الصحيحي كالحمولة الزائدة للجهاز، استعمال ملحقات غير معتمدة.-
 استخدام القوة، االضرار الناجمة عن التأثيرات الخارجية.-
عن عدم تطبيق دليل االستعمال، على سبيل المثال التوصيل بالكهرباء الغير المناسبة او عدم االمتثال لتعليمات الضرر الناجم -

 التركيب.
 تفكيك كلياً او جزئياً للجهاز.-
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 تعليمات التشغيل:.3
 )اخرج جميع المكونات من العلبة(تعليمات التركيب:  .أ 

i..ضع وحدة التدفئة رأساً عل عقب 
ii..ضع قاعدة الدواليب على وحدة التدفئة 
iii..ثبت القاعدة بواسطة البرغي بشكل يو و الحزقة المخصصة لها 
iv..شدد البرغي 
v..ضع وحدة التدفئة في موقعها االساسي 

 
 
 
 
 

 كيفية االستعمال: .ب 
 سنتم. 09الجدار او اشياء اخرى مثل الستائر و االثاث ما ال يقل عن يجب ان تكون الدفاية بعيدة عن 

ان الطاقة تتوافق مع لوحة المواصفات. يجب ان يكون مفتاح التشغيل و مفتاح الحرارة على وضعية التوقيف تأكد من 
off .قبل توصيل الدفاية بالكهرباء 

i. .ابرم المفتاح باتجاه مفتاح التحكم بالحرارة يقوم بتعديل الحرارة داخل الغرفة
الساعة لتعلية الحرارة، ابرم مفتاح الحرارة باتجاه معاكس للساعة لتخفيض الحرارة 

 وذلك حتى الحصوا على الحرارة المناسبة.
ii.:استعمال مفتاح التشغيل 

 للقوة. I، يؤشر الى مستوى  Iوضعه على .1
 للقوة. II، يؤشر الى مستوى  IIوضعه على .2
 للقوة. III، يؤشر الى مستوى  IIو  Iوضعه على .3

مالحظة: تعمل الدفاية عبر توزيع الحرارة بواسطة تسخين الزيت. تبرد الدفاية تدريجياً عند توقيفها، لذلك ال تنقل الدفاية 
 ما لم يكن الزيت قد برد ثم يمكنك نقلها بواسطة المقبض.

 التنظيف: .ج 
i..افصل الكابل من التيار الكهربائي 
ii.بقطعة من القماش الرطبة ثم جففها بواسطة قطعة ناعمة من القماش. امسح خارج الدفاية 

 ال تستعمل مواد تحتوي على الشموع او فرشاة تلميع ألن هناك احتمال تفاعل مع الدفاية قد يؤدي الى تغيير باللون.
 الحماية و االمان: .د 

i..ال تغطي الدفاية اثناء االستعمال مما يؤدي الى حريق 
ii.ستنم عن الجدار او اي قطعة قابلة لالشتعال مثل  09بعيدة  يجب ان تكون الدفاية

 البرادي، االثاث، الشراشف او الثياب.
iii..ال تفكك اداة التدفئة 
iv..يجب مراقبة االطفال عند اقترابها من الدفاية 
v. ال تدع كابل الكهرباء يلمس اجسام رطبة او ساخنة؛ ال تلف الكابل و تدع االطفال

 تقترب منه.
vi. الدفاية في الهواء الطلق.ال تستخدم 
vii..ال تدع الدفاية تلمس البنزين الساخن او رأس اشتعال كهربائي 
viii.ال تنزع  .ال تستعمل دفاية بكابل غير صالح او دفاية غير صالحة اال اذا تم تصليحها

 اي مفتاح من الدفاية.
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 تعليمات الدفاية على الزيت
 

شكراً الختيارك دفاية على الزيت من كامبوماتك. الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية قبل التشغيل و 
 االحتفاظ بها كمرجع في المستقبل.

 خصائص المنتج:.1
يتم مصدر الحرارة عبر االنابيب. ان الزيت  ان دفايتنا على الزيت تعمل على النحو التالي: .أ 

. يتم تشع الحرارة عن طريق الزعانفهو وسيلة توصيل الحرارة. انه فعال و متواصل. 
 زيادة درجة حرارة الغرفة بتشغيل المروحة لتوزيع اكبر.

ان دفايتنا على الزيت تشمل المزايا التالية: امان و راحة، جميلة، و تشغيل صامة من دون  .ب 
ألماكن مثل غرفة البحوث العلمية، اضطرابات كهربائية/مغناطسية مما يجعلها صالحة 

المستشفيات، الفنادق و غرف النوم و ما الى ذلك. تحافظ الدفاية على حرارة افضل خالل 
 المواسم الباردة.

 وصف المنتج:.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المسكة

 اغطية ديكور

 مؤشر ضوئي

 مفتاح التشغيل

 وحدة التدفئة

 مفتاح الحرارة

 لوحة التحكم

 لوحة تزيين

 علبة التحكم

 ادة لف السلك الكهربائي

 دوالب
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كتيب التعليمات 

اقرأ كافة تعليمات السالمة والتشغيل وتقيد بها قبل استخدام هذا المنتج للمرة االولى 
Campomatic S.R.L. Via Configliachi 5/B . 35031, Abano Terme (Padova), ITALIA

WWW.CAMPOMATIC.COM

 صنع في الصين
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