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Dry Návod k obsluze

Steri
Dry Pøenosný vysoušeè bot

s UV záøením pro desinfekci.

Obsah:

 • Vysoušeè  
• Zástrèka  
•

Technické parametry:

• Napìtí 220-240 Voltù  
• Teplota: 45° Celsia  
• Maximální doba provozu: 10 hodin

Prosím nejprve si peèlivì pøeètìte návod pøed použitím Steri Dry.

Steri Dry je cenovì dostupný, pøenosný vysoušeè, který vyhøeje, 
vysuší a sterilizuje mokré boty nebo rukavice.

Jestliže užíváte Steri Dry poprvé, doporuèujeme pøístroj aplikovat 
pouze na jednu botu nebo rukavici a druhou vysoušet standartním 
výrobkem (event. vùbec nevysoušet). Tímto lépe poznáte (ucítíte 
a pocítíte) rozdíl mezi konkurenèním vysoušeèem (event. 
nevysoušenou èástí) a unikátním Steri Dry.

Desinfekce: Steri Dry obsahuje vestavìný zdroj UV svìtla, 
kteréý desinfikuje vaše boty èi rukavice a snižuje tím riziko vzniku 
nepøíjemných chorob. UV svìtlo totiž zabije možné plísnì èi 
škodlivé bakterie hned v zárodku. 
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Obecné bezpeènostní pokyny:

Speciální bezpeènostní pokyny:

Prosím peèlivì si pøeètìte následující návod pøed použitím Steri Dry a 
dodržujte instrukce, vèetnì pøijetí možnosti event. budoucí reklamace.
Steri Dry je navržen výhradnì pro soukromé úèely a pro úèely 
zmínìné v tìchto ´Pokynech´.
Steri Dry není navržen pro komerèní úèely.
Držte Steri Dry mimo zdroje tepla, pøímého slunce, vody a ostrých 
hran.
Dùležité: Nikdy neponoøujte Steri Dry do jakékoliv kapaliny nebo do 
zcela promáèených bot nebo rukavic.
Tento pøístroj není hraèka! Nedopuste, aby si s ním hrály dìti, dìti 
nesmí používat pøístroj bez dozoru dospìlých.
Opakovanì kontrolujte pøívodní kabel. Nepoužívejte Steri Dry, je-li 
kabel poškozený.
Neopravujte pøístroj! V pøípadì poruchy kontaktujte prodejce.
Opravu jednotky mùže provádìt pouze autorizovaný dovozce, firma 
RADANSPORT s.r.o.
Užívejte pouze originální dodané èásti výrobku.
Prosím pøeètìte si následující speciální bezpeènostní pokyny.

VAROVÁNÍ: Nikdy neponoøujte Steri Dry do vody nebo pod tekoucí 
vodu.
Jestliže pøedáte Steri Dry další osobì, ujistìte se, že dotyèná osoba 
také èetla a porozumìla ´Pokynùm´.
Steri Dry by se nemìl nechávat ´bez dozoru´pøi užívání nad 10 hodin 
provozu.
Steri Dry je navržen pouze pro bìžné sušení, pøedehøívání a 
desinfekci bot a rukavic.
Pøerušte chod vysoušení, dojde-li k problémùm na pøístroji nebo jsou-li 
na pøístroji znatelné známky poškození.

Dovozce a prodejce:

RadanSport s.r.o.
Vrbenská 6

370 31 Èeské Budìjovice
tel. 603 452 982, 387 411 543
e-mail: obchod@mercoint.cz

www.e-sportshop.cz
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