Vysoušeč bot

CZ

Návod k používání
Typ SD-530, SD-558
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte všechny
instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.
Popis
Vysoušeč je vhodný k vysoušení nebo nahřívání obuvi (včetně lyžařských bot, bruslí …). Svými
rozměry je vhodný i pro dětské velikosti. Je šetrný k materiálu použitým v obuvi, protože termočlánek, který obuv vyhřívá, není v přímém kontaktu s obuví.
Důležité bezpečnostní pokyny
Napětí uvedené na štítku výrobku musí souhlasit s napětím použitého zdroje. Tento výrobek
není vhodný pro použití osobami, včetně dětí, se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem vědomostí nebo zkušeností, pokud nejsou
pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Výrobek nenechávejte bez dozoru v
dosahu dětí.Přívodní kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů, otevřeného ohně a ostrých hran. Nikdy se nedotýkejte zástrčky ani zásuvky mokrýma rukama. Výrobek,
přívodní kabel ani zástrčku neponořujte do vody ani do jiných kapalin. Předem zkontrolujte,
jestli není v botě voda. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výrobek je vhodný pouze
pro použití ve vnitřních prostorách a nelze jej používat ke komerčním účelům. Pravidelně
kontrolujte výrobek i přívodní kabel. Je-li výrobek viditelně poškozen, v žádném případě jej
nepoužívejte. Vadu může odstranit pouze kvaliﬁkovaný servis. Nikdy se nepokoušejte výrobek
sami opravit. Nikdy neumisťujte výrobek do blízkosti hořlavých látek. Při provozu se výrobek
zahřívá. S výrobkem manipulujte až po jeho zchladnutí. S výrobkem manipulujte tak, abyste
netahali za přívodní kabely. Pokud je výrobek viditelně poškozený nebo vykazuje neobvyklou
funkci, nepoužívejte ho. Nepoužívejte jednotku pro „bavlněné boty“ vyhnete se nebezpečí
vzniku požáru. Při používání nenechte ležet napájecí kabel pod obuví.
Popis částí
SD-558
1. přívodní kabel
2. kotrolka zapnutí do el. sítě
3. vysoušeč
1

2

SD-530
1. přívodní kabel
2. kotrolka zapnutí do el. sítě
3. vysoušeč
4. spínač a kontrolka provozu O3

3

1

3

4 2

Údržba
Povrch vysoušeče pouze omyjte vlhkým hadrem. Nepoužívejte žádné agresivní mycí prostředky, kovové nebo nylonové kartáče, ani ostré předměty jako nože nebo špachtle.
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Použití výrobku
1. Vložte vysoušeče do bot
2. Zapojte do zásuvky
3. Po nahřátí nebo vysušení bot odpojte ze zásuvky
U vysoušeče s O3 je automaticky funkce O3 spuštěna po připojení do zásuvky. Probíhá po
dobu cca 5minut a opakuje se ve zhruba hodinových intervalech. Pro zapnutí a vypnutí použijte tlačítko funkce O3. U tohoto typu je také možnost nastavení délky vysoušeče. Jemným
zatáhnutím vysoušeč roztáhne až na délku 20,5cm. Funkce O3 odstraňuje zápach z bot
a desinﬁkuje vnitřek boty. Při zasouvání do boty dejte pozor, aby nebyl prodloužený vysoušeč
ohýbán a nepraskl. Doba sušení obuvi, je závislá na materiálu obuvi a na jejím stupni vlhkosti.
Průměrně se však pohybuje okolo 4 - 6h.
Technické parametry přístroje
Vysoušeč bot SD-558
Vysoušeč bot s O3 SD-530
Napětí 220-240V / 50Hz
Napětí 220-240V / 50Hz
Příkon 11-15W
Příkon 22-25W
Rozměry vysoušeče 18,5 x 6,5 x 5,0 cm
Rozměry vysoušeče 17,5 – 20,5 x 6,5 x 4,0 cm
Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická,
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.
Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při
použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu
k použití.
Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících
běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím
apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního
příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému
výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškozeni při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na
připadne změny v návodu k použiti a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazeni a popis se mohou lišit
od skutečnosti v závislosti na modelu.
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