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Prevádzkové pokyny: 
obr.: časti ST3D 
 
1. Telo spotrebiča  
2. Flexibilné teplovodné rúrky 
3. Tlačidlo funkcií ON / OFF  
4. Displej pre zobrazenie funkcií 
5. Držiak na stenu 
 
- Stlačte tlačidlo + a uveďte ST3D do prevádzky 
 
- Každým ďalším stlačením tlačidla + zvolíte zvýšenie času    
  prevádzky o 30 minút. Maximálna prevádzková doba je 180 minút. 
 
- Stláčaním tlačidla - znižuje prevádzkovú dobu o 30 minút po každom stlačení 
 
- Ak chcete ST3D vypnúť, stlačte 0 pri zobrazení na displeji  
 
- Vsuňte teplovodné rúrky až do špičky obuvi 
 
- Vždy používajte sušič s využitím všetkých teplovodných rúrok zasunutých v obuvi 
 
 
Bezpečnostné pokyny ! 
 
- Výrobok nesmie byť vystavený pôsobeniu vody alebo inej kvapaliny! 
 
- Prívod vzduchu ( zadná časť tela sušiča ) nesmie byť zakrytá!  
 
- ST3D nesmie byť používaný v miestnostiach, kde sa nachádzajú horľavé           
   kvapaliny alebo plyny! 
 
- Pred použitím ST3D sa uistite, že napätie v elektrickej zásuvke zodpovedá    
  napätiu ktoré je uvedené na spotrebiči a v označení technickej špecifikácie ST3D! 
 
- ST3D musí byť namontovaný na stabilný povrch, v dostatočnej vzdialenosti od  
  horľavých materiálov. Pred montážou na stenu sa uistite , že ste vybrali správne   
  miesto pre montáž v súlade s návodom na inštaláciu! 



 
Technická Špecifikácia: 
 
Výstupný výkon   220 W 
Prevádzkové napätie  230 - 240 V AC 
Rozmery v x š x h   10 x 22,5 x 86,5 cm 
IP      IP 20 
Trieda izolácie    II 
Hmotnosť     2,1 Kg 
Prietok vzduchu    (m3 / h) 
Teplota okolitého vzduchu  +20° C 
Ochrana proti prehriatiu   99° C 
Schválený     CE 
 
Návod na Inštaláciu: 
 
Pri montáži dodržte všetky pokyny , tak ako je to znázornené na piktogramoch na 
stranách 9 a 10 cudzojazyčného návodu na použitie. 
 
Namontovaný výrobok čistite každý mesiac po dobu používania podľa obr.7 
V prípade prehriatia , postupujte podľa obrázku 8 , vytiahnite spotrebič zo zásuvky  
na 15 minút. 
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