NÁVOD NA POUŽITIE
(SK)

Model NEO
(72 cm, 1,2 kW)

Pred prvým použitím ohrievača si dôkladne prečítajte tento návod na použitie
a uschovajte ho pre neskoršiu potrebu.
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Veľmi nás teší, že ste si zakúpili náš elektrický ohrievač Galavito® Heating Table. Veríme, že budete s jeho
fungovaním a používaním celkom spokojní. Pred prvým použitím výrobku si starostlivo prečítajte návod
na použitie obsahujúci bezpečnostné pokyny, montáž stolovej dosky, spôsob použitia ohrievača a jeho
údržbu.

Nákupom elektrického ohrievača Galavito® Heating Table ste získali kvalitný, bezpečný, úsporný a vysoko
efektívny ohrievač, čím významnou mierou znižujete spotrebu energie a prispievate k ochrane životného
prostredia. Galavito® Heating Table funguje na princípe infračerveného žiarenia, ktoré ohrieva priamo
objekty bez ohrevu okolitého vzduchu a bez straty energie.
Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách Európskej únie a je obstaraný značkou CE
(Conformité Européenne). Všetky potrebné dokumenty sú k dispozícii u výrobcu.

Návod na použitie si uschovajte po celú dobu životnosti výrobku. Návod na použitie v elektronickej podobe,
nájdete tiež na webových stránkach www.galavito.cz.

Galavito® Heating Table – Technické údaje
Názov modelu

NEO

Verzia

◼ NEO ORANGE

Zdroj energie

230 V ~50 Hz

Výkon ohrevnej žiarivky
Stupeň krytia

 NEO RED

1,2 kW
IP44
(Chránené proti striekajúcej vode a pred vniknutím
pevných cudzích telies s priemerom 1 mm a väčších)

Prevádzková teplota

-10 °C až +19 °C

Prevádzková vlhkosť
Skladovacia teplota

30 % až 90 %
-20 °C až +60 °C

Skladovacia vlhkosť
Výška
Hmotnosť bez stolovej dosky

10 % až 90 %
72 cm
15,7 kg

Upozornenie
Výrobok môže v priebehu vývoja podliehať technickým zmenám. Návod na použitie výrobku
zodpovedá technickému stavu k dátumu poslednej aktualizácie. Zmeny technických
parametrov a vlastností, ako i tlačové chyby, sú vyhradené.

2

Bezpečnostné pokyny
Za účelom zníženia rizika požiaru, elektrického šoku alebo poranenia osôb pri
manipulácii a používaní nášho výrobku je vždy nutné dodržiavať nasledujúce základné
bezpečnostné opatrenia:
•

Pred prvým použitím vytiahnite ohrievač z obalu a odstráňte z neho všetok obalový materiál. Nikdy
ohrievač nezapínajte v obale.

•

Obalový materiál výrobku udržujte mimo dosah detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.

•

Ohrievač nepoužívajte v horľavom prostredí (napríklad v priestoroch, kde sa skladuje benzín, farby,
horľavé tekutiny, plyny či spreje). Hrozí riziko požiaru či výbuchu!

•

Výrobok nepoužívajte bez stolovej dosky, hrozí úraz elektrickým prúdom.

•

Ohrievač neumiestňujte na mäkké predmety, ako sú koberce s dlhým vlasom, žinenky či rohože.
Ohrievač neumiestňujte v blízkosti víriviek, umývadiel, zavlažovacích systémov, spŕch, vaní, bazénov
a iných vodných plôch alebo zdrojov pary. Hrozí úraz elektrickým prúdom.

•

Ohrievač používajte v dostatočnej vzdialenosti od okolitých predmetov a do jeho blízkosti
neumiestňujte ľahko horľavé alebo taviace sa predmety (napríklad záclony, obrusy a plastové
stoličky). Výrobok by mal byť umiestnený minimálne 80 cm od steny a ďalších bariér.

•

Neumiestňujte ohrievač bezprostredne pod alebo pred elektrickú zásuvku.

•

Napájací kábel veďte mimo rušné miesta (napríklad vchody, chodby alebo dvere), neveďte ho pod
kobercom ani ho nezakrývajte látkami, behúňmi apod. Pokiaľ možno použite kryciu lištu, aby ste
predišli zakopnutiu, úrazu alebo poškodeniu výrobku.

•

Výrobok nepoužívajte vo voľnej prírode.

•

Nevystavujte výrobok vysokým teplotám, najmä priamemu slnečnému žiareniu. Ohrievač je možné
používať pri maximálnej teplote okolia 19 °C. Hrozí riziko prehriatia.

•

Deťom mladším ako 3 roky by mal byť zamedzený prístup ku spotrebiču, pokiaľ nie sú pod dozorom.

•

Zvýšte pozornosť pri použití ohrievača v blízkosti detí. Nedovoľte deťom si s ohrievačom hrať a hrať
si v jeho najbližšom okolí.

•

Nikdy sa nepozerajte priamo do zdroja žiarenia. Mohlo by dôjsť k nevratnému poškodeniu zraku,
oslepnutiu alebo poškodeniu kože. Osoby so zvýšenou citlivosťou alebo sklonmi k epilepsii môžu
utrpieť šok.

•

Osoby mladšie ako 15 rokov nesmú ohrievač používať a obsluhovať, zasúvať zástrčku do zásuvky,
regulovať a čistiť spotrebič alebo robiť údržbu vykonávanú užívateľom.

•

Nepoužívajte ohrievač s programom, časovým spínačom, systémom diaľkového ovládania alebo
akoukoľvek inou súčasťou, ktorá spína ohrievač automaticky, pretože existuje nebezpečenstvo
vzniku požiaru, pokiaľ je ohrievač zakrytý alebo nesprávne umiestnený.

•

Používajte výhradne zásuvku s uzemňovacím kolíkom. Pre zabezpečenie stupňa krytia IP44
používajte zodpovedajúce zásuvky so stupňom krytia IP44. V prípade nepoužitia zodpovedajúcej
zásuvky hrozí úraz elektrickým prúdom.

•

Nevypájajte ohrievač zo zásuvky šklbnutím za napájací kábel, ale vždy iba za koncovku, aby ste
predišli poškodeniu napájacieho kábla.
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•

Nepoužívajte výrobok s poškodeným napájacím káblom alebo pokiaľ prestal riadne fungovať po
páde či akomkoľvek poškodeniu. Výrobok musí byť preskúmaný len autorizovaným servisom alebo
výrobcom. Poškodený napájací kábel môže byť vymenený len autorizovaným servisom či výrobcom.

•

Nedotýkajte sa horúcich povrchov ohrievača. Hrozí popálenie.

•

Aby sa zabránilo prehriatiu, výrobok nezakrývajte a neobmedzujte prívod alebo odvod vzduchu.

•

Výrobok chráňte pred silnejšími nárazmi, pádom a dažďom. Netraste s ohrievačom.

•

Vyvarujte sa použitiu hrubej sily pri inštalácii ohrievača, jeho prevádzke, skladovaní a transporte.
Pre transport ohrievača používajte originálny obal.

•

Do otvorov ohrievača nezasúvajte cudzie telesá, pretože môžu spôsobiť elektrický šok, oheň či
poškodenie výrobku.

•

Nepoužívajte ohrievač na zapálenie cigarety alebo iných predmetov.

•

Ochranná mriežka zakrýva žiarivku, napriek tomu žiadna z ochranných mriežok celkom nezabráni
prístupu k žiarivke. Nikdy ohrievač nepoužívajte bez tejto ochrannej mriežky. Hrozí popálenie.

•

V prípade, že dôjde k prasknutiu žiarivky, ohrievač ihneď vypnite a vytiahnite zo zásuvky. Pozor,
hrozí poranenie od črepín prasknutej žiarivky, pri manipulácii vždy používajte ochranné rukavice.

•

Pokiaľ je ohrievač zapnutý, poprípade ak je zapojený do zásuvky elektrického napätia,
nenechávajte ho bez dozoru.

Výstraha
Ohrievač nie je vybavený zariadením pre kontrolu teploty v miestnosti.
Nepoužívajte ohrievač v malých miestnostiach, ak nie je zabezpečený trvalý
dozor a nachádzajú sa v nich osoby, ktoré nie sú schopné opustiť túto miestnosť
samy.
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Montáž stolovej dosky
Výrobca spotrebiča nie je zodpovedný za montáž stolovej dosky vykonanej užívateľom, prípadne za
spôsobenú škodu na majetku či zdraviu.

Upozornenie
•

Výrobok nesmie byť používaný bez riadne primontovanej stolovej dosky, pretože hrozí úraz
elektrickým prúdom.

•

Stolová doska musí byť z odolného nehorľavého a netaviaceho sa materiálu. Vyvarujte sa použitiu
trstiny, ratana, hrozí vznietenie!

•

Minimálna veľkosť štvorcovej stolovej dosky je 70 x 70 cm, minimálny priemer guľatej stolovej dosky
je 70 cm. Uvedené dosky boli pri skúškach brané ako minimálna bezpečná vzdialenosť dorazenia
stolíka ku stenám v rohu.

•

Maximálna prípustná hmotnosť stolovej dosky je 9 kg.

•

Použitá doska musí celkom zakrývať horný diel a musí byť pripevnená skrutkami umiestnenými v
k tomu určených otvoroch v hornom diele.

•

Pre primontovanie stolovej dosky použite samorezné skrutky. Zvoľte vhodnú hrúbku stolovej dosky
a dĺžku skrutky, aby nedošlo k poškodeniu dosky skrutkou.

V prípade, že ste si náš ohrievač zakúpili bez stolovej dosky a rozhodli ste sa pre jej
samostatnú montáž, postupujte, prosím, podľa nižšie uvedeného postupu.

Postup montáže:
1. Stolovú dosku položte na rovnú a hladkú plochu.
2. Ohrievač položte na stolovú dosku základňou hore.
3. Ohrievač na stolovej doske vycentrujte a umiestnite tak, aby hrany horného dielu boli rovnobežné
s hranami stolovej dosky alebo boli umiestnené v strede kruhovej dosky.
4. Horný diel ohrievača primontujte samoreznými skrutkami ku stolovej doske.
5. Ohrievač s primontovanou stolovou doskou otočte a postavte na plastové nastaviteľné nožičky.
6. V prípade nutnosti pomocou plastových nastaviteľných nožičiek vyrovnajte a stabilizujte ohrievač,
aby sa nekýval.
Odporučené stolové dosky: Tvarovo lisované laminované stolové dosky (Werzalit). Viac informácií
o stolových doskách nájdete tu: http://www.galavito.cz/stolove-desky/

Použitie
•

Výrobok je určený pre ohrev osôb, a to nielen pre vnútorné, ale i vonkajšie použitie.

•

Výrobok nebol navrhnutý pre iné použitie ako je špecifikované v tomto návode na použitie. Každé
neprimerané použitie výrobku môže byť nebezpečné. Ohrievač je možné používať len vo zvislej
polohe. Výrobok nie je určený pre pripevnenie na stenu alebo strop.
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•

Pred prvým použitím výrobku odstráňte všetok baliaci materiál a pred zapojením do elektriny vždy
odviňte napájací kábel. Obalový materiál je recyklovateľný. V záujme ochrany prírody vyhoďte ho do
separovaného odpadu určeného pre recykláciu.

•

Ohrievač postavte na pevnú a rovnú plochu.

•

Podľa uvedených inštrukcií primontujte k ohrievaču zodpovedajúcu stolovú dosku.

•

Pred zapnutím ohrievača vždy skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu ohrevnej trubice alebo
napájacieho kábla. Zásuvka ani ohrievač nesmú byť vlhké.

•

Výrobok pripájajte len do zdroja striedavého napätia a zodpovedajúceho napäťového rozsahu
(230 V). Ohrievač pripájajte do elektrickej siete do zásuvky, ktorá je osadená všetkými pólmi siete a
vybavená ochrannou svorkou pre pripojenie obranného vodiča.

•

Používajte výhradne zásuvku s uzemňovacím kolíkom a istenú prúdovým chráničom (30 mA).

•

Pre pripojenie ohrievača sa odporúča samostatný zásuvkový obvod vybavený ističom 16A/C.

•

Na istič 16A/C je možné pripojiť maximálne 2 ohrievače s jednou trubicou 1,2 kW.

•

Ohrievač zapnite spínačom do polohy „zapnuté“ (označené čiarkou) a vypnite tlačidlom do polohy
„vypnuté“ (označené krúžkom). Žiarivka sa celkom rozohreje do 10 – 15 sekúnd.

•

Ohrievač je pri použití horúci, aby ste predišli popáleniu, nedotýkajte sa horúcich povrchov. Taktiež
na ohrievač nesiahajte mokrými rukami. Pred premiestnením ohrievača na nové miesto nechajte
vždy ohrievač vychladnúť.

•

Behom prevádzky ohrievač neprenášajte či nezdvíhajte. Ohrievač pred manipuláciou vždy vypojte
zo zásuvky.

•

Pokiaľ výrobok nepoužívate, vypojte ho zo zásuvky. Ohrievač skladujte vo zvislej polohe s napájacím
káblom zmotaným tak, aby ste predišli jeho poškodeniu. Pravidelne kontrolujte technický stav
výrobku. Pre dlhšie uskladnenie výrobku skladujte v originálnom obale na suchom a dobre vetranom
mieste.

•

Výmenu žiariviek vykonáva výrobca alebo autorizovaný servis.

Upozornenie
Niektoré časti tohto výrobku sa môžu stať veľmi horúcimi a spôsobiť popálenie. Zvláštna
pozornosť musí byť venovaná prítomnosti detí a handicapovaných ľudí.
Ohrievač sa nesmie používať bez stolovej dosky, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom a popálenia.

Čistenie a údržba
Ohrievač pravidelne čistite, aby ste predišli vzniku korózie a poškodeniu výrobku. Vyvarujte sa znečisteniu
chloridmi (napríklad posypová soľ), ktoré by mohli zapríčiniť chemickú reakciu a vznik korózie.
Pred čistením výrobok vypnite, vypojte zo zásuvky a nechajte vychladnúť. Čistite len vonkajší povrch
výrobku, a to mäkkou handričkou navlhčenou slabým saponátom alebo mydlom. Po očistení vždy vytrite
výrobok celkom do sucha. Ohrievač nesmie byť pri používaní vlhký. Nepoužívajte žiadne brusné, agresívne
čistiace roztoky alebo materiály. Výrobok nikdy neponárajte do vody. Žiarivka je veľmi krehká. Nečistoty vo
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vnútri ohrievača je možné odstrániť vysatím. Dbajte na to, aby ste nepoškodili žiarivku. Ohrievač nesprchujte
prúdom vody alebo nečistite silným tlakom.
Výrobok podlieha pravidelným kontrolám a revíziám podľa ČSN 331600 ed.2. Vykonávanie revízií je
povinnosť prevádzkovateľa výrobku.
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Záruka
Na výrobok je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov od dátumu predaja výrobku vyznačeného v záručnom
liste. Záruka po uplynutí tejto doby zaniká. Záručné a pozáručné opravy vykonáva výrobca alebo
autorizovaný servis. V záruke je zahrnutá výmena alebo prípadná oprava výrobku, ktorého porucha je
zapríčinená vadnými časťami výrobku alebo jeho výrobou. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté
bežným opotrebením a sú vylúčené zo záruky, tiež sa záruka nevzťahuje na poruchy infračervenej žiarivky
vzniknutej nevhodnou manipuláciou alebo používaním.

V prípade nesprávneho používania alebo úmyselného poškodenia výrobku nie je výrobca a dovozca
zodpovedný za reklamáciu a za náhradu prípadne spôsobených škôd behom používania prístroja.

Zákazník stráca nárok na záruku pokiaľ:
•

výrobok bol používaný v rozpore s priloženým návodom na použitie

•

výrobok je mechanicky poškodený

•

výrobok bol demontovaný alebo opravovaný neoprávnenou osobou

•

poškodenie vzniklo neodbornou montážou stolovej dosky

•

je odstránený alebo vymenený napájací kábel alebo iná súčasť výrobku

•

nie je zodpovednou osobou vyplnený záručný list

Likvidácia:
V záujme ochrany životného prostredia sa výrobok po skončení životnosti nesmie vyhadzovať do
domového odpadu. Likvidácia musí byť vykonaná prostredníctvom príslušných zberných miest.
Prosíme, dodržujte miestne predpisy pre likvidáciu materiálov.

Výrobok zlikvidujte v súlade so smernicou o nakladaní so starými elektrickými
a elektronickými zariadeniami 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment).
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Výrobca a kontaktné informácie:
Vyrobené v Českej republike.

Galavito s.r.o.
Feřtekova 562/24
181 00 Praha 8 – Bohnice
+420 736 177 368
info@galavito.cz
www.galavito.cz

©Copyright 2013 - 2020 Galavito s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Galavito® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Galavito s.r.o.

Dátum poslednej aktualizácie: 24. 7. 2020

Až tento papierový návod na použitie doslúži, odovzdajte ho, prosím, na recykláciu.
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