Vysoušeč obuvi
Professor VO1

Vysoušeč a sterilizátor obuvi
s antibakteriální funkcí Professor VOZ1

Přečtěte si prosím pozorně tento návod
a uschovejte pro možné budoucí použití.
Bezpečnostní upozornění:
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí
provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
• Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti.
• Po vybalení přístroje se přesvědčte, zda je spotřebič kompletní a zda není poškozen. V případě, že si nejste jisti, spotřebič
nezapínejte a obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce.
• Nepoužívejte spotřebič pod širým nebem. Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Používejte tento přístroj výlučně
pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití.
• Je-li napájecí přívod spotřebiče poškozen, musí být na-hrazen pouze autorizovaným servisním technikem nebo výrobcem, aby
se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
• Nenechávejte přívodní šňůru viset přes hranu ostré hrany. Nepokládejte přístroj ani přívodní šňůru na horký povrch.
• Nedoporučujeme používání adaptérů a/nebo prodlužovací šňůry. Je-li jejich použití nezbytné, použijte jen takové, které vyhovují
platným bezpečnostním normám, a dbejte, abyste nepřekročili limit napětí uvedený na prodlužovací šňůře či adaptéru.
Opravy smějí být prováděny pouze autorizovaným servisem. Neodborné opravy mohou vystavit uživatele značnému nebezpečí
a znamenají rovněž ztrátu nároku na bezplatný servis.
• Předtím, než začnete vysoušeč čistit, vždy se přesvědčte, že je vypnutý a vytáhněte vidlici napájecího přívodu ze zásuvky.
• Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
• Spotřebič používejte pouze v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič, horkovzdušná trouba, gril),
hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy, umyvadla atd.).
• Po použití vždy vysoušeč odpojte jej ze sítě.
• Nikdy neponořujte vysoušeč do vody či jiné tekutiny.
• Plastové sáčky nesmíte nechávat v dosahu dětí, mohou představovat nebezpečí udušení.
Nedotýkejte se vysoušeče, je-li zapnut. Povrch je poměrně teplý a může dojít k opaření.
Nevkládejte vysoušeč do hořlavých materiálů (papír apod.).
Použití:
Doba vysoušení závisí na intenzitě promočení obuvi. Nevkládejte vysoušeč do bot, jsou-li plné vody. Nejdříve vodu vylijte a částečně vysušte pomocí suchých hadrů. Poté můžete vložit vysoušeč. Je-li obuv mírně vlhká, doba vysoušení je cca 1 hodinu. Při
vyšší vlhkosti se doba vysoušení může pohybovat od 3 hodin výše. Teplota vysoušeče se pohybuje mezi 65 a 80°C. Proto není
omezena doba jeho použití.
Pro model VOZ1: Doba použití ozónové funkce je omezena na cca 5 minut. Potom nechte ozón cca 1 hodinu vypnutý a pak opět
můžete zapnout na 5 minut atd.
Vložte vysoušeč do obuvi. U modelu VOZ1 je na spojce kabelů umístěn vypínač ozónové funkce, v případě potřeby jej zapněte
Na spojce přívodního kabelu je umístěna světelná indikace zapnutí a rovněž světelná indikace ozónové funkce (jen VOZ1). Obě
svítí při jejich zapnutí. Je-li ozónová funkce zapnuta, ozývá se jemné vrčení.
Po každém použití však vysoušeč odpojte od zásuvky el. sítě.
Popis ozónové funkce (jen model VOZ1):
Ozónovou funkci zapnete tlačítkem na vypínači na přívodní šňůře. Pracovní
doba ozónové funkce je 5 min po zapnutí. Po pěti minutách se tato funkce
automaticky vypne. Po pauze cca 1 hodiny se ozónová funkce opět zapne na
5 minut a takto se to opakuje po celou dobu sušení.

Technické parametry:
Jmenovité napětí: 220-240 V
Jmenovitý výkon: 15 W
Stélka teplota: 65 ~ 80°C
Frekvence: 50 Hz

Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky
nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na
určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací tohoto produktu 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, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v
ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.
elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení
Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit
některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás
upozornit na několik skutečností.
· Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
· Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
· Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
· Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí
maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.
Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku
spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.
Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena
mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze,
neodvratnou událostí (např.živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také
v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro
použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.
V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu
Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.
V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.
Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547

Sušič obuvi
Professor VO1

Sušič a sterilizátor obuvi
s antibakteriálnou funkciou Professor VOZ1

Prečítajte si prosím pozorne tento návod
a uschovajte pre možné budúce použitie.
Bezpečnostné upozornenie:
Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
• Pred prvým použitím skontrolujte, či napätie uvedené na štítku prístroja odpovedá napätiu vo Vašej elektrickej sieti.
• Po vybalení prístroja sa presvedčte, či je spotrebič kompletný a či nie je poškodený. V prípade, že si nie ste istí, spotrebič nezapínajte a obráťte sa na autorizovaný servis alebo predajca.
• Nepoužívajte spotrebič pod šírym nebom. Spotrebič je určený iba pre použitie v domácnosti. Používajte tento prístroj výhradne
pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie.
• Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, musí byť nahradený iba autorizovaným servisným technikom alebo výrobcom, aby
sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
• Nenechávajte prívodnú šnúru visieť cez hranu ostré hrany. Neklaďte prístroj ani prívodnú šnúru na horúci povrch.
• Neodporúčame používanie adaptérov a / alebo predlžovacie šnúry. Ak je ich použitie nevyhnutné, použite len také, ktoré vyhovujú
platným bezpečnostným normám, a dbajte, aby ste neprekročili limit napätia uvedený na predlžovacej šnúre alebo adaptéra.
Opravy môžu byť vykonávané len autorizovaným servisom. Neodborné opravy môžu vystaviť užívateľa značnému nebezpečenstvu a znamenajú tiež stratu nároku na bezplatný servis.
• Predtým, než začnete sušič čistiť, vždy sa presvedčte, že je vypnutý a vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu zo zásuvky.
• Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami a ťahaním za napájací
prívod!
• Spotrebič používajte iba v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachle, sporák, varič, teplovzdušná rúra, gril),
horľavých predmetov (napr. záclony, závesy atď.) a vlhkých povrchov (napr. drezy, umývadlá, atď.).
• Po použití vždy sušič odpojte ho zo siete.
• Nikdy neponárajte sušič do vody či inej tekutiny.
• Plastové vrecká nesmiete nechávať v dosahu detí, môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia.
Nedotýkajte sa sušiča, keď je zapnutý. Povrch je pomerne teplý a môže dôjsť k opareniu.
Nevkladajte sušič do horľavých materiálov (papier a pod.).
Použitie:
Doba vysúšania závisí na intenzite premočenia obuvi. Nevkladajte sušič do topánok, ak sú plné vody. Najskôr vodu vylejte a čiastočne vysušte pomocou suchých handier. Potom môžete vložiť sušič. Ak je obuv mierne vlhká, doba vysúšania je cca 1 hodinu.
Pri vyššej vlhkosti sa čas vysušenia môže pohybovať od 3 hodín vyššie. Teplota sušiča sa pohybuje medzi 65 a 80°C. Preto nie
je obmedzená doba jeho použitia.
Pre model VOZ1: Doba použitia ozónovej funkcia je obmedzená na cca 5 minút. Potom nechajte ozón cca 1 hodinu vypnutý a
potom opäť môžete zapnúť na 5 minút atď.
Vložte sušič do obuvi. Pri modeli VOZ1 je na spojke káblov umiestnený vypínač ozónovej funkcie, v prípade potreby ho zapnite
Na spojke prívodného kábla je umiestnená svetelná indikácia zapnutia a tiež svetelná indikácia ozónovej funkcie (len VOZ1). Obe
svieti pri ich zapnutí. Ak je ozónová funkcia zapnutá, ozýva sa jemné vrčanie.
Po každom použití vždy sušič odpojte od zásuvky el. siete ..
Popis ozónovej funkcie (iba model VOZ1):
Ozónovú funkciu zapnete tlačidlom na vypínači na prívodnej šnúre. Pracovná
doba ozónovej funkcie je 5 min po zapnutí. Po piatich minútach sa táto funkcia
automaticky vypne. Po pauze cca 1 hodiny sa ozónová funkcia opäť zapne na
5 minút a takto sa to opakuje po celú dobu sušenia.

Technické parametre:
Menovité napätie: 220-240 V
Menovitý výkon: 15 W
Stielka teplota: 65 ~ 80°C
Frekvencia: 50 Hz

Spätný odber elektroodpadu

Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie
elektrických a elektronických zariadení (z domácností)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte
na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.
Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákonu o odpadoch príslušnej
zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.slovmas.sk (likvidácia elektroodpadu).
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhlásenie o záruke
Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s nim budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si
niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.
· Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti
vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
· Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
· Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
· Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku odporúčáme uschovať po dobu 3 rokov pre
poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.
Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia
výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.
Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená
mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na
obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré
je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky
sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.
V prípade poruchy sa obráťte na predajce, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu. Pri
reklamácii odporúčáme doložiť doklad o kúpi výrobku.
V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.
Zodpovedný zástupca pre Slovensko: TV - AV Elektronic, s. r. o., P. O. Hviezdoslava 9
010 01 Žilina, Tel.: 041 562 606 1,
E-mail: greschner@tvav.sk Web: www.tvav.sk

