Brugsanvisning
HN.nr. 13863

Vigtigt!
Tillykke med dit nye produkt. Skotørreren leveres samlet men det anbefales at læse brugsanvisningen
igennem inden brug. Korrekt brug vil forlænge produktets levetid.

Sikkerhedsinformation
•
•
•
•
•
•
•

Placer aldrig gennemblødte og drivvåde sko eller handsker på skotørreren.
Udsæt ikke skotørreren for regn og undgå kontakt med spray og væsker. Produktet er kun til
indendørs brug.
Hold alle åbninger i skotørreren fri for blokeringer. De må ikke dækkes til.
Brug ikke skotørreren i nærheden af brandfarlige stoffer.
Skotørreren bliver varm, efterlad den derfor ikke tændt, uden opsyn i en længere periode.
Hvis kablet er beskadiget, skal dette udskiftes af en autoriseret elektriker.
Må ikke benyttes af børn eller andre umyndige personer.

Detaljer
•
•
•

Skotørreren blæser med opvarmet luft for at tørre fodtøjet. Luften er varmet op, men luften er ikke
så varm at fodtøjet kan tage skade.
Tørrearmene kan forlænges så de passer til lange støvler og skøjter m.m.
Der er indbygget Timer funktion for energibesparende automatisk slukning.

Brug
1. Placer skotørreren på et fast og solidt underlag.
2. Tilslut skotørreren ved at sætte stikket i en stikkontakt (230 volt)
3. Træk varmearmene op indtil at de klikkes fast. Låsemekanismen er placeret på basen af den
venstre arm. Låsemekanismen skal trækkes ud før at armene kan skubbes ned igen.
4. Hvis man ønsker at forlænge armene, kan det øverste led trækkes ud til det klikkes fast. Brug de
forlængede arme ved tørring af støvler, skistøvler og skøjter m.m. For tørring af normale sko og
handsker er det ikke nødvendigt at forlænge armene. Når armene skal forkortes igen skal
lukkemekanismen på det øverste led trykkes ind for at forlængerledet kan skubbes ned igen.
5. Indstil Timeren i urets retning ved at placere den på det ønskede antal minutter. Når Timeren er
indstillet, vil skotørreren starte.
6. Placer fodtøjet på tørrearmene og lad tørrearmene komme så langt ud i skoen som det er muligt.

