ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO BUTÓW
MODEL: AG111

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje podstawowe
Suszarka przeznaczone jest do użytku CAŁY ROK, dla osób uprawiających każdy sport np: trekking,
jogging, jeździectwo, wędkarstwo,jak również dla osób z zwiększona potliwością stóp lub w celu
suszenia obuwia po zamoczeniu podczas opadów deszczu i śniegu.
Cechy produktu:
• Umożliwia pewne, szybkie i bezpieczne wysuszenie obuwia każdego rodzaju
• Uniwersalny rozmiar - długość suszarki to 19cm dzięki czemu pasuje do obuwia o rozmiarach
około EU:31 i większych
• Nagrzewa się tylko do określonej, bezpiecznej temperatury, dzięki czemu nie powoduje
deformacji i rozklejania się obuwia
• Suszarka jest bezpieczna dla każdego rodzaju materiałów, z których może być wykonane
obuwie
• Suszarka jest bardzo wygodna w obsłudze - wystarczy włożyć ją do butów i podłączyć
przewodem do gniazdka sieciowego 230V.
• Urządzenie potrzebuje jedynie kilku godzin by skutecznie wysuszyć obuwie, najlepszym
sposobem jest włączyć suszenie butów na noc, by rano cieszyć się suchym i ciepłym obuwiem
• Specjalny kształt sprawia, iż ciepło dociera do każdej części buta osuszając go równomiernie,
a nie tak jak suszenie przy grzejnikach - tylko w jednym miejscu.
• Nareszcie pozbędziesz się problemów z przepoconym obuwiem jakie często pojawiają się
przy intensywnym uprawianiu sportu.
Specyfikacja:
• Moc: 12W
• Napięcie zasilające: 230V
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• Kolor: szary
• Wymiary: 190mm x 57mm x 48mm

2. Obsługa
1. Poluzuj sznurówki butów, które chcesz wysuszyć.
2. Włóż suszarkę do środka obuwia.
3. Podłącz suszarkę do sieci elektrycznej.
4. Po kilku godzinach odłącz suszarkę od sieci elektrycznej i wyjmij ją z obuwia.

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej
eksploatacji
1. Czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników.
2. Chronić przed ekstremalnie niskimi i wysokimi temperaturami.
3. Nie rzucać, nie siadać na urządzenie.
4. Nie używać, gdy kabel sieciowy jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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