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Návod k použití
Popis
Elektrický vysoušeè obuvi BO 120 je ocelové trubkové konstrukce opatøený
podstavcem pro umístìní do prostoru. Tìleso vysoušeèe je vyhøívané
nízkoteplotní el. topnou vložkou.
Malý pøíkon 120 W zaruèuje pozvolný proces vysoušení, který je šetrný
k používané obuvi a umožòuje tak její delší životnost.

Montáž
Montáž podstavce provádíme dle obr. è. 1. Umístíme podstavec
do správné polohy vùèi sloupku botníku, (rozlišovat pøední zadní èást
vysoušeèe) pøišroubujeme šroub M12 s vloženou podložkou a dotáhneme
stranovým klíèem velikosti 19.

Obsluha a bezpeènostní pokyny pro uživatele
K elektrické síti se vysoušeè pøipojuje pomocí síové šòùry s vidlicí. Umístìní
vysoušeèe volíme do prostoru zádveøí nebo podobného prostoru, kde se
obvykle odkládá používaná obuv.
Vzhledem k malému jmenovitému pøíkonu vysoušeèe a jeho konstrukci,
nelze jej považovat za hlavní zdroj vytápìní prostoru. Optimální provoz
a proces vysoušení probíhá pøi minimální teplotì okolí (teplota v prostoru
místnosti) +18°C.
Použitá obuv se ukládá na jednotlivá vyhøívaná ramena. Vysokou obuv je
vhodné z dùvodu vyššího úèinku vysoušení navléknout pøímo na ramena
vysoušeèe. Bìžnì lze vysoušeè užívat celoroènì jako botník k ukládání obuvi
a pouze v období chladném a vlhkém jej pøipojit k elektrické síti.
! Jestliže je napájecí pøívod tohoto spotøebièe poškozen, musí být nahrazen
výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobnì kvalifikovanou
osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpeèné situace.
! Vysoušeè není urèen pro používání osobami (vèetnì dìtí), jimž fyzická,
smyslová nebo mentální neschopnost, èi nedostatek zkušeností a znalostí
zabraòuje v jeho bezpeèném používání, pokud na nì nebude dohlíženo nebo
pokud nebyly instruovány ohlednì použití spotøebièe osobou zodpovìdnou za
jejich bezpeènost. Není pøípustné ponechat dìti bez dozoru, aby si mohly
s vysoušeèem nebo jeho pøíslušenstvím hrát.

Technické údaje
Jmenovité napìtí
Pøíkon
Krytí
Tøída spotøebièe
Rozmìry ( d x v x š )
Hmotnost
Barva

230 V ~
120 W
IP 41
I
680 x 730 x 230 mm
8,5 kg
bílá, èerná, (zakázkovì dle vzorníku RAL)
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Základní rozmìry a montáž podstavce BO 120
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Obr. è. 1
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