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Všeobecné bezpečnostné upozornenia

 Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky si prosím dôkladne 
prečítajte tento návod na použitie!

•  Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný bloček 
a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!

•  Zariadenie je určené výhradne pre súkromné a nie pre profesionálne používanie.
•  Keď zariadenie nepoužívate, čistíte, nasadzujete naň obuv alebo keď sa 

vyskytne porucha, odpojte zariadenie od elektrickej siete.     
Predtým však vždy zariadenie vypnite. Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte 
za koncovku. Nikdy neťahajte za šnúru samotnú.

•  Aby ste chránili deti pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom, 
alebo popálením nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým 
zariadením. Zvoľte také umiestnenie vášho zariadenia, aby bolo mimo 
dosahu detí.  
Nezabudnite pri tom na  to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne 
prístupnú sieťovú šnúru.

•  Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru ako aj samotné zariadenie.
 Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.
•  Nevykonávajte žiadne opravy na Vašom zariadení. Opravu prenechajte na 

autorizovaný servis.
•  Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu 

slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými 
predmetmi ani podobným účinkom.

•  Nedovoľte používať zariadenie bez dozoru dospelej osoby! Zariadenie vždy 
vypnite, keď ho nepoužívate, a to aj vtedy, ak sa jedná o krátky okamih.

•  Zariadenie používajte len s dodávaným príslušenstvom.
•  Zariadenie nepoužívajte vonku.
•  Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov a látok. Hrozí 

riziko vzniku požiaru.
•  Zariadenie sa nesmie v žiadnom prípade dostať do styku s vodou alebo 

inou tekutinou alebo byť do nich ponorené. Zariadenie nepoužívajte, ak 
máte vlhké alebo mokré ruky.

•  Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru od 
elektrickej siete. Nesiahajte do vody!

•  Zariadenie používajte výhradne len pre stanovený účel.
• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými    

fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom  
skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce  
sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu,ktoré  
je s tým spojené. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu   
používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.



Špeciálne bezpečnostne upozornenia

• Zariadenie nesmiete používať v v blízkosti vody, napr. kúpelňová 
vaňa alebo sprcha (minimálna vzdialenosť je 60 cm) a nevystavujte 
ho vlhkosti. V dôsledku pádu zariadenia do vody a úrazu elektrickým 
prúdom hrozí ohrozenie života!

• Pozor: Zariadenie je počas prevádzky teplé. Riziko popálenín.

Technické parametre

Napájanie:    230 V/50 Hz
Príkon:     70 W
Rozmery:    677 x 250 x 290  mm (V x Š x H)

Popis častí a príslušenstvo

Bezpečnstný prepínač
zapnutia/vypnutia so 
svetelným indikátorom

Sieťová šnúra

Výhrevné telesá

Skrutky

Nožičky



Charakteristické vlastnosti

 Zariadenie disponuje nasledovnými charakteristickými vlastnosťami 
a funkciami:  

• Pevná konštrukcia
• Prepínač zapnutia/vypnutia so svetelným indikátorom
• Nožičky s teplnou úpravou

Uvedenie do prevádzky
1. Po vybalení sušiča namontujte na zariadenie nožičky.
2. Pred uvedením do prevádzky sa uistite či nie je okolo zariadenia ovinutá  

sieťová šnúra. Zariadenie pred prvým použitím nechajte aklimatizovať na 
okolitú teplotu    

3. Zasuňte koncovku sieťovej šnúry do elektrickej zásuvky s elektrickým 
napätím zhodným s údajmi uvedenými na typovom štítku.

4. Nasuňte obuv na výhrevné telesá (úplne až do špičky obuvi). 
Upozornenie: 
Zariadenie vždy používajte s obuvou nasadenou na výhrevných telesách.

5. Prepínačom zapnutie/vypnutie zapnite zariadenie.
 Rozsvieti sa svetelný indikátor. Po pár minútach sa zariadenie zohreje na 

prevádzkovú teplotu.

4. Podľa potreby obuv kontrolujte prípadne prekladajte.

Vypnutie zariadenia

1 Prepínačom zapnutie/vypnutie vypnite zariadenie.  
Zariadenie sa vypne a svetelný indikátor zhasne.

2 Koncovku sieťovej šnúry odpojte od elektrickej zásuvky.
3 Pred uskladnením zariadenia nechajte zariadenie úplne vychladnúť na  

nehorľavej podložke v takej polohe, aby výhrevné telesá neboli v kontakte 
s iným povrchom.

Prepínač zapnutia/vypnutia



Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 
2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu

Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie 
likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do 
zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických 
a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy 
na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane 
a k zlepšeniu životného prostredia. 
Toto zariadenie je označené podlá Európskeho nariadenia 2002/96/
EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE).Táto 
smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii 
Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.

Čistenie 

• Pred každým čistením najskôr zariadenie vypnite, odpojte ho od elektrickej 
siete a nechajte ho úplne vychladnúť. 

• Zariadenie poutierajte mäkkou čistou handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné 
práškové čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, ako je lieh alebo riedidlo. 
Ak je zariadenie silno znečistené, môžete handričku navlhčiť vo vlažnej 
vode s miernym roztokom saponátu.

• Zariadenie neumývajte pod tečúcou vodou, v umývačke riadu, ani ho 
neponárajte do vody.

Právo na zmeny vyhradené!
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