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Uscător electric de încălțăminte 
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MĂSURI IMPORTANTE DE 
SIGURANȚĂ 
CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-LE 
LA ÎNDEMÂNĂ PENTRU ORICE 
REFERINȚE ULTERIOARE 
Înainte de prima utilizare a uscătorului 
electric de încălțăminte vă rugăm citiți cu 
atenție manualul de utilizare. 
Prezentul aparat nu este conceput spre a 
fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu 
dizabilități motorii, sau mentale, de 
persoane care nu au experiența și 
cunoștințele necesare utilizării aparatelor 
electrice cu excepția cazului în care li s-a 
făcut un instructaj corespunzător sau sunt 
supravegheate de o persoana 
responsabilă pentru siguranța acestora. 
Copiii trebuie supravegheați pentru a vă 
asigura că nu se joacă cu aparatul. 
Dacă printre ambalajele folosite la 
împachetarea aparatului se numără și 
pungile de plastic, va rugăm să le 
depozitați departe de accesul copiilor. 
Pericol de sufocare. Nu permiteți copiilor 
să se joace cu acestea. 
Uscătorul electric de încălțăminte este 
destinat exclusiv utilizării casnice la o 
temperatură ambientală de la 1 la 35°C. 
Nu folosiți aparatul afară. 
Conectați aparatul numai la prize de 
230V. 
Protejați aparatul de umiditate excesivă. 
Nu scufundați NICIODATĂ aparatul în 
apă sau orice alt lichid și nu îl spălați sub 
jet de apă. 
Vă recomandăm să curățați sau să 
spălați încălțămintea pe exterior înainte 
de a o usca. După ce ați spălat 
încălțămintea cu apă, uscați-o bine la 
suprafață. Înainte de a pune elementele 
termoelectrice   în încălțăminte, verificați 
să nu fie apă în încălțăminte. Îndepărtați 
apa care ar fi putut intra în încălțăminte 
prin tamponarea cu o cârpă uscată sau 
cu alte produse avute la îndemână.  
ATENȚIE: Nu folosiți acest aparat cu o 
priză programabilă sau orice altă 
componentă care poate porni aparatul 
automat pentru a evita situațiile 
periculoase. 
Întotdeauna deconectați aparatul de la 
priză dacă îl lasați nesupravegheat.  
SE INTERZICE folosirea aparatelor care 
par a fi avariate mecanic.  
REPARAREA uscătorului electric se 
poate face numai de către producător, un 
centru service autorizat sau o altă 
persoană calificată pentru astfel de 
reparații.  
PROTEJAȚI uscătorul electric de obiecte 
străine care îl pot avaria, de apă și alte 
lichide care pot intra în elementele 
termoelectrice. 
SE INTERZICE folosirea de materiale 
inflamabile pentru ștergerea sau spălarea 
încălțămintei care se dorește a fi uscată. 
NU UITAȚI să deconectați uscătorul 
electric de la rețeaua electrică după 
fiecare utilizare. 

Dacă aparatul este avariat reparația 
trebuie făcută de un centru service sau o 
companie specializată. 
Dacă cablul electric sau ștecărul sunt 
avariate acestea trebuie înlocuite de un 
centru service autorizat sau de o altă 
persoană autorizată să efectueze astfel 
de operațiuni, prin aceasta prevenindu-se 
orice accident. 
Nu încercați să reparați singuri aparatul și 
nu aduceți niciun fel de modificări 
aparatului. Pericol de electrocutare! 
 
Utilizarea uscătorului electric de 
încălțăminte 
Uscătorul electric de încălțăminte a fost 
conceput pentru a usca diferite tipuri de 
încălțăminte  inclusiv patine și clăpari. 
Mărimea compactă a acestui uscător 
permite utilizarea sa pentru mărimi 
diferite de încălțăminte, inclusiv 
încălțămintea pentru copii. 
Uscătorul electric permite o uscare 
delicată și uniformă a încălțămintei ude 
datorită următoarelor caracteristici de 
proiectare ale aparatului:  

 Elementul termoelectric permite o 
tranziție lină către modul încălzit cu 
consum minim de electricitate. 

 Căldura radiată de elementul 
termoelectric asigură uscarea 
încălțămintei și încălzirea căptușelii 
încălțămintei. 

 Elementul termoelectric nu intră în 
contact direct cu încălțămintea și astfel nu 
îi scurtează durata de viață a acesteia.  
Vă recomandăm să curățați sau să 
spălați exteriorul încălțămintei înainte de 
uscare. După ce ați spălat încălțămintea 
cu apă, uscați-o bine la suprafață. Înainte 
de a pune elementele termoelectrice  în 
încălțăminte, verificați să nu fie apă în 
încălțăminte. Îndepărtați apa care ar fi 
putut intra în încălțăminte prin 
tamponarea cu o cârpă uscată sau cu 
alte produse avute la îndemână. 
Introduceți elementele termoelectrice ale 
uscătorului în încălțăminte. Elementele 
termoelectrice trebuie poziționate astfel 
încât partea cu  detaliile tehnice ale 
produsului să fie îndreptată în jos. 
Asigurați-vă că elementele termoelectrice 
sunt ventilate în timp ce aparatul este în 
stare de funcționare.  
Conectați uscătorul la o priza de 230V. 
Temperatura optimă de funcționare a 
uscătorului va fi atinsă în aproximativ 20 
de minute. Ca regulă generală, 4 ore sunt 
suficiente pentru ca o pereche de 
încălțăminte să se usuce. După ce  
încălțămintea s-a uscat, deconectați 
uscătorul de la rețeaua de electricitate și 
scoateți elementele termoelectrice din 
încălțăminte. 
 
Întreținere și curățare 
După utilizare ștergeți elementele 
termoelectrice cu o cârpă curată și 
uscată.  
Nu folosiți produse de curățat abrazive. 
Nu spălați NICIODATĂ uscătorul electric 
de încălțăminte sub jet de apă. 

Depozitare 
Depozitați uscătorul electric de 
încălțăminte întrun loc uscat și curat 
departe de accesul copiilor. 
 
Specificații tehnice 
230  V ~ 50 Hz, 8 W 
Protecție șoc electric clasa:  II 
Nivel de protecție împotriva avariilor 
provocate de obiecte solide și apă: IP30 
Condiții de operare (temperatură 
ambientală) de la +1 la +35  °C. 
Temperatura maximă de suprafață a 
uscătorului electric de încălțăminte in 
timpul funcționării: +75  °C. 
 
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII 
PRIVIND CASAREA AMBALAJELOR 
FOLOSITE  
Duceți ambalajele la un centru public de 
colectare deșeuri. 
CASAREA PRODUSELOR ELECTRICE 
ȘI ELECTROCASNICE FOLOSITE 

Simbolul reprezentat pe produs, 
accesorii sau ambalaj vă indică 
faptul că produsul dvs. nu trebuie 
tratat ca gunoi menajer. Vă 

rugăm duceți produsul la centrul de 
colectare deșeuri electronice sau 
electrocasnice din aria dvs. De asemenea 
în anumite state ale Uniunii Europene sau 
alte state din Europa este posibil să 
returnați produsele vechi la distribuitorul 
dvs. de produse electronice sau 
electrocasnice atunci când achiziționați 
un produs similar. Casarea corectă a 
acestui produs va ajuta la economisirea 
unor valoroase resurse naturale și va 
preveni impactul potențial negativ asupra 
mediului și a sănătății umane cauzat de 
casarea improprie a deșeurilor electrice și 
electrocasnice.  Vă rugăm apelați la 
autoritățile locale pentru a afla locația 
celui mai apropiat centru de casare sau 
pentru alte detalii. Casarea improprie a 
acestui tip de deșeuri poate face 
subiectul unor reglementări naționale și fi 
sancționată cu amendă.  
Informații pentru persoanele juridice 
din Uniunea Europeană  
Dacă doriți să casați un aparat electric 
sau electronic, cereți informațiile 
necesare de la furnizorul sau distribuitorul 
dvs.  
Casarea în alte țări din afara Uniunii 
Europene  
Dacă doriți să casați acest produs, cereți 
informațiile necesare despre modul corect 
de casare de la departamentele locale 
guvernamentale sau de la distribuitorul 
dvs. 

Prezentul produs face subiectul 
reglementărilor legale de bază 
ale Uniunii Europene și 

întrunește toate cerințele specificate de 
acestea. 
Textul, designul și specificațiile tehnice 
ale produsului pot fi modificate fără o 
notificare prealabilă. Producătorul își 
rezervă dreptul de a face aceste 
modificări fără o notificare prealabilă.
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