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Warunki gwarancji: 

Warunki gwarancji: 

Prosimy o okazanie karty gwarancyjnej i wypełnienie niezbędnych informacji. Oferujemy 12 miesięcy gwarancji od 
daty zakupu.

Problem z jakością przy codziennym użytkowaniu, bez wpływu siły zewnętrznej. Nie ponosimy odpowiedzialności za 
uszkodzenia mechaniczne podczas okresu użytkowania. 

Bezpłatna konserwacja nie zostanie przyznana w następujących okolicznościach

Awaria siły ludzkiej: niewłaściwa manipulacja, zniszczenie, przepalenie obwodu, odkształcenie kompresyjne, zalanie, 
zmody�kowana lub zerwana uszczelka lub plomba, wszytskie inne widoczne uszkodzenia spowodowane przez 
człowieka. Uszkodzenia z powodu kataklizmów: trzęsienie ziemi, powódź, tajfun, wojna itp

Producencka Karta 
Gwarancyjna:

Dziękujemy za zakup tego produktu, jego gwarancja wygasa po 12 miesiącach od daty zakupu. Proszę zachować go w 
dobrym stanie i wypełnić informacje poniżej informacje dotyczące gwarancji.

Model produktu:                                                        Data zakupu:                                        Nazwa Dystrybutora: 

Imię i nazwisko:                                               Nr Tel:                                                    Adres: 

Rezultat: 
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Standard

PODGLĄD PRODUKTU

Nazwa

Moc

Częstotliwość Wymiary

Waga

170×71mm×29mm（×2）

ZERO SHOES DRYER

ZERO SHOES DRYER

20W Input  

Model  DSHJ-S-1904（A/B/C/D）

265g

50Hz

GB 4706.1-2005

220V~



Środki bezpieczeństwa: 

Prosimy o przeczytanie i zarezerwowanie niniejszej instrukcji przed użyciem tego produktu.

Proszę używać akcesoriów skon�gurowanych lub wyznaczonych przez producenta.

Szybkość schnięcia produktu będzie się różnić w zależności od warunków użytkowania, wilgotności i pory roku.

Po włączeniu prądu można wybrać czas suszenia (wersja ze sterowaniem przewodowym). 
Jeśli korpus buta po wyschnięciu nadal jest wilgotny, włącz urządzenie ponownie. 

Odparowywanie oparów jest zjawiskiem normalnym podczas procesu suszenia.

Ten produkt ma niską moc, która nie powoduje żadnych szkód dla produktu ani środowiska, 
nawet jeśli czas podłączenia przekracza zalecany czas.

Ten produkt jest odpowiedni do butów, które są mokre lub lekko mokre, ale nie ociekają, oraz do skarpet, 
które są odwirowane i jedynie wilgotne. 

Podczas suszenia butów i skarpet może pojawić się zapach. Przechowuj buty i suszarkę do butów w dobrze wentylowanym miejscu.

Aby uzyskać jak najlepszy efekt, spróbuj powiesić produkty podczas suszenia.

Proszę nie umieszczać włączonej suszarki do butów bezpośrednio na dywanie lub jakiejkolwiek tkaninie.

Proszę nie dotykać suszarki do butów zaraz po wysuszeniu, aby uniknąć poparzenia.



Proszę włożyć produkt do butów przed podłączeniem zasilania.

Po włączeniu kliknij przycisk, tryb pracy zmieni się o 9h,6h,3h i wyłączy się. Wskaźnik 1/2/3 uruchomi się 
po otwarciu przycisku 3/6/9h.

Zalecany czas: Buty skórzane / płótno: 3h; buty sportowe/buty łyżwiarskie:6h;buty wyściełane bawełną/brzydkie 
buty:9h

③

Proszę wyciągnąć wtyczkę i spakować produkt po wyschnięciu.④

Zacznie działać domyślnie po włączeniu zasilania, jeśli zakupiony produkt jest zwykłą wersją. Po wyschnięciu proszę 
wyciągnąć przewód zasilający.

TIPS :

②

Sposób użycia: 

Wyjmij instrukcję do pierwszego użycia i uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję.①



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa (proszę przeczytać uważnie i ściśle przestrzegać)

Analiza i eliminacja usterek

Pytanie : Wskaźnik LED nie reaguje podczas ładowania.

Analiza przyczyn: Zasilanie nie jest podłączone lub uległo awarii.

Rozwiązanie: ponownie podłącz zasilanie, jeśli nadal nie działa poprawnie, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej.

Nie umieszczaj na produkcie żadnych niebezpiecznych przedmiotów.

Nie wkładaj produktu do wody, aby uniknąć uszkodzenia lub wycieku.

Gdy zasilanie jest włączone, lampka kontrolna zaświeci się, a korpus osuszacza będzie lekko gorący, co jest
normalnym zjawiskiem.

Nie demontuj samodzielnie żadnych części, aby uniknąć ewentualnej awarii lub uszkodzenia produktu.

Odparowywanie oparów jest zjawiskiem normalnym podczas procesu suszenia.

Trzymaj się w odległości 10 cm i większej od produktu,  zwiększ przepływ powietrza, gdy urządzenie 
jest włączone w celu uniknięcia możliwego uszkodzenia. 

Dzieci i osoby starsze powinny używać urządzenia pod nadzorem i pod opieką.

Odłącz i skontaktuj się z odpowiednim działem obsługi posprzedażnej natychmiast po wystąpieniu 
nienormalnego lub dziwnego zapachu. Nie naprawiaj tego sam, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Uszkodzony produkt powinien zostać wymieniony lub naprawiony przez technika lub producenta uznanego 
przez naszą �rmę.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez 
profesjonalistę lub serwis producenta.


