
SUŠÁK BOT BEHA SKO 300T 
Model: SKO 300T     Návod na použití: 

Důležitá upozornění: 

 

Pokud používáte elektrické přístroje, je důležité snížit riziko požáru, elektrického šoku, popálení a 
dalších možných zranění dle následujících informací a doporučení.  

1. Prostudujte si pečlivě návod na použití výrobku 
2. Zařízení je určeno pro domácí využiti, nikoliv pro využití komerční 
3. Vyjměte zařízení z obalu a přesvědčte se, že je zařízení nepoškozené před prvním použitím 
4. Nedovolte dětem si hrát se zbytky obalu, ve kterém bylo zařízení uskladněno 
5. Zjistěte, zda napětí ve vaší síti odpovídá napětí vašeho nového přístroje 
6. přesvědčte se, že je přívodní kabel k přístroji nepoškozený 
7. Před tím než umístíte přístroj na stěnu, nezapínejte zástrčku do zásuvky 
8. Nepřekrývejte přístroj ničím, co by způsobilo přehřátí přístroje 
9. Před zapojením přístroje do zásuvky, přesvědčte se , že přístroj není zapnutý“ON“ a přístroje se 

dotýkejte, jen když máte ruce suché, aby nedošlo k el. šoku.  
10. Neumisťujte přístroj ´vedle hořlavých materiálů. 
11. Nezakrývejte odvody teplého vzduchu, aby nedošlo k případnému zahoření.  
12. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou v blízkosti děti, staří nebo psychicky nemocní lidé. 
13. Vždy odpojte přístroj ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte 
14. Zajistěte, aby v době použití přístroje se do něj nedostala voda. Umístěte jej mimo vlhké prostředí. 
15. Nepoužívejte přístroj v blízkosti plynového spotřebiče, výparů z barev nebo jiných hořlavých materiálů. 
16. Přístroj není určený pro instalaci do koupelen, prádelen nebo podobných typů místností. 
17. Nenechte ležet přívodní kabel na koberci. Přívodní kabel ničím nezakrývejte. Kabel umístěte tak, aby 

nepřekážel v místě chůze v bytě a aby nebyl násilně vytržen ze zásuvky.  
18. Nepoužívejte přístroj na měkkém povrchu jako např. postel, kde by se mohly ucpat odvodní průduchy.  
19. Používejte přístroj vždy dle již výše uvedených instrukcí. Každé další použití, které zde není popsáno, 

může způsobit risk z požáru, el. šoku a zranění obsluhy. V takovém případě nelze uplatnit záruku.  
20. V případě použití jiného než dodaného el. Přívodního kabelu riskujete přehřátí přístroje a možnost 

vzniku požáru. 
21. Nenatahujte hadici a nezavírejte vzduchový ventil. Nepoužívejte přístroj bez vzduchového ventilu.  
22. Přístroj nepoužívejte ve venkovním prostředí.  

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

 Přístroj není hračka 
 Využití přístroje je pouze pro domácí použití 
 Neumývejte přístroj vodou 
 V případě potřeby odstranit přístroj z vaší domácnosti, svěřte tuto činnost odborné 

firmě.  
 Váš prodejce zajistí servis spojený s funkcí vašeho přístroje. 
 V případě poškození přívodního kabelu, jeho výměnu zajistí váš prodejce nebo 

autorizovaný servis.  
 Veškeré opravy přístroje svěřte vašemu prodejci nebo autorizovanému servisu. 



Části přístroje: 

1. Přívodní kabel   3. Horní kryt   
2. Časovač    4. Dolní kryt  5. Vysoušecí hadice 

Použití přístroje: 

 Před spuštěním přístroje jej upevněte na stabilní rovný svislý povrch. Ujistěte se, že je 
časovač vypnutý a kabel se zástrčkou v zásuvce 230V. 

 Zasuňte hadici do boty a zapněte časovač na vámi určený časový limit 

Bezpečností systém přístroje: 

 Přístroj má bezpečností pojistku, která se automaticky vypne v případě přehřátí. Následně 
manuálně přístroj opět zapněte. 

 Pokud by přístroj i následně jevil známky přehřívání, obraťte se na vašeho prodejce. 

Údržba: 

 Přístroj čistěte pouze zvenčí 
 Před započetím čistění, vypněte přístroj „OFF“ a vyjměte přívodní kabel ze zásuvky 
 Použijte suchý hadřík pro venkovní setření prachových částic 
 Nepoužívejte vodu, čisticí prostředky, abrazivní čisticí prostředky a žádné prostředky na bázi 

alkoholu, benzínu apod.  

Instalace přístroje na stěnu: 

 Prosím položte označený papír na stěnu, kam plánujete vyvrtat dva otvory pro připevnění 
přístroje na stěnu. Obr. 1 
 Upozornění: před upevněním přístroje na stěnu, dejte pryč použitý papír 

 Do připravených otvorů vložte hmoždinky a zašroubujte do nich dva vruty Obr. 2 
 Na předem připravené a seřízené vruty nasaďte přístroj. 
 Tlakem mírně dolů zasuňte přístroj do pozice, kdy se již není samostatně schopen uvolnit. 

Obr. 4 
 Přístroj umístěte na stěnu tak, aby minimální vzdálenost od podlahy byla 0,6 m. 

 
Technické parametry: 

 Napájení AC 220 – 240 V 
 Výkon 300 W 
 Třída zapouzdření II 
 Hmotnost: 1,15kg 
 Rozměry přístroje: délka 230 mm x 233mm šířka x 108mm hloubka 

Prodej a servis zajišťuje: 

PragoNord Praha.cz s.r.o. 

Mánesova 53 

120 65 Praha 2 

00420 222250131  www.pragonord-praha.cz  Email: info@nobo.cz  


