
Elektrický vysoušeč a ohřívač bot – SHINE, 230V, 12W 
 
Vážený zákazníku,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto elektrického vysoušeče a ohřívače bot.  
Věříme, že Vám bude dlouho a bezproblémově sloužit. 
 
Na základě našich testů byl zpracován níže uvedený popis výrobku a návod k použití, který je 
nedílnou součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze 
– seznamte se s ním proto, prosím, před uvedením výrobku do provozu.  
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Jestliže výrobek předáte jiným 
osobám, dbejte na to, abyste jim předali i tento návod k obsluze. 
Pokud by došlo ke ztrátě návodu, rádi Vám jej v elektronické podobě opět zašleme.   
 
Bezpečnostní informace a předpisy, údržba a čištění: 
Nenechávejte volně ležet obalový či vázací materiál - představuje veliké nebezpečí pro děti, neboť by 
jej mohly spolknout. Tento výrobek není dětská hračka a nepatří do rukou malých dětí! Tento 
výrobek je určen pro použití pouze ve vnitřních prostorách. Nenamáčejte jej do vody! 
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, 
spojte se s našimi techniky nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 
Tento výrobek nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený 
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků). 
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do tělesa výrobku, ani kabelů.  
Případné opravy svěřte odbornému servisu. 
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  Likvidujte odpad 
na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.  
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!   
 

Základní informace o výrobku a možnosti využití: 

S tímto elektrickým vysoušečem zbavíte své boty vlhkosti a zároveň si je příjemně vyhřejete. 

Je určený k vysoušení veškeré obuvi, včetně lyžařských bot a bruslí. 

Ideální pomocník v zimě a za deštivého počasí. Oceníte ho ale i při turistice a jiných sportovních 

aktivitách, během nichž se do vašich bot může dostat vlhkost. 

Použití je velmi jednoduché, stačí do bot pouze umístit vyhřívací články a zapojit přívodní kabel do 

elektrické zásuvky. Vysoušeč poté šetrně a rovnoměrně obuv vysuší, aniž by ji jakkoli poškodil.  

Vysoušeč obuvi vysuší všechny druhy obuvi, vč. kožených, aniž by docházelo ke ztvrdnutí kůže nebo 

jejímu křehnutí (oproti případnému sušení but u krbu apod.). 

Tento skladný vysoušeč můžete mít doma, v práci i na cestách vždy v pohotovosti. 

 

Základní popis: 

Tento vysoušeč je určen k vnitřnímu šetrnému vysušení 1 páru vlhkých bot, případně jejich 

předehřátí. Vyznačuje se bezhlučným a bezpečným provozem s nízkou spotřebou elektřiny. 

Je lehký a skladný, vhodný i na cesty. 

Skládá se ze dvou topných těles z topných kabelů ve tvaru smyčky a je napájen síťovým napětím 230 

V/50Hz.  

Vysoušeč se po zapnutí do zásuvky začne zahřívat, provozní teploty dosáhne asi po 10 minutách. 

 

Účel použití: 

Vhodný k vysoušení bot zevnitř (včetně lyžařských bot, bruslí). 

Lze použít i jako předehřívač studených bot. 

Vhodný i na cesty. 



Vlastnosti: 

Bezpečný, šetrný a bezhlučný provoz.  

Vysuší za cca 6-8 hodin (závisí na typu obuvi a úrovni vlhkosti).  

Používání tohoto vysoušeče je hygienické, zabraňuje šíření plísní a jiných choroboplodných zárodků. 

 

Technické parametry: 

Celkový příkon: 12 W (2 x 6 W) 

Napájecí napětí: 230V/50hz 

Provozní teplota ve volném prostoru: cca 30°C 

Teplota povrchu topného tělesa uvnitř boty: 40 až 50°C. 

Hmotnost: 60g  

Rozměry topného tělesa: průměr 9 mm, délka vyhřívací smyčky 170 mm 

Délka přívodní šňůry: 95 cm, + 2 x 26 cm  

Barva: modro/černá 

Materiál: plast 

 

Země původu: Ukrajina 

Výrobce: FOP Rovnjahin S.V., Charkiv 

Dovozce: TERKO-CZ s.r.o. 

 

Obsah balení:  

1x elektrický vysoušeč bot + 1x návod CZ + 1x obal 

 

Způsob použití: 

Vysoušeč obuvi slouží k rovnoměrnému a šetrnému nahřívání a vysoušení jednoho páru obuvi. 

Topná tělesa se vloží do obuvi (každé topné těleso do jedné boty) a napájecí přívod se připojí do 

zásuvky na 230 V. Podle stupně vlhkosti jsou boty vysušeny přibližně za 6-8 hodin.  

 

Upozornění: 

Otvor v obuvi nezakrývejte (neucpávejte), aby se nezamezilo proudění vzduchu v obuvi.  

Je zakázáno vkládat oba vyhřívací prvky vysoušeče do jedné boty. Dále není povolené kombinovat 

dva zdroje tepla (postavit zevnitř vyhřívanou obuv např. na vyhřívanou podlahu nebo ke kamnům).  

Nenechávejte vysoušeč zapnutý déle, než je potřebné.  

Před manipulací s výrobkem jej odpojte ze zásuvky. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

© Tento návod k výrobku byl zpracován firmou TERKO-CZ s.r.o. na základě informací od dodavatele, 
vlastního testování výrobku před uvedením do prodeje a zkušeností našich zákazníků.  
Najdete-li v něm jakoukoliv nesrovnalost, příp. budete-li mít s tímto výrobkem vlastní zkušenost, o 
kterou byste se s námi chtěli podělit – budeme rádi za každou Vaši informaci! 
 

TERKO-CZ s.r.o. 

kanceláře+odbyt: Nám. Míru 279, 277 35 Mšeno 

sídlo: Na Klůčku 430, 277 35 Mšeno 

tel: 315 693 060, mob: 777 769 100 

mail: terko@terko.cz  

web: www.terko.cz 

IČ: 26740583, DIČ: CZ26740583 
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