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TV SHOP 

 
Apavu žāvētājs 

Lietošanas instrukcija 
Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

 

Ierīces apraksts 
Apavu žāvētāji ir paredzēti viena apavu pāra kopšanai un nodrošina ātru un efektīvu apavu izžāvēšanu. Lietojot apavu 

žāvētāju, pēc katras apavu lietošanas reizes Jūs gan jutīsieties komfortabli, jo Jūsu apavi vienmēr būs sausi, gan 

pagarināsiet savu apavu kalpošanas laiku. 

Žāvēšanas process ir drošs un saudzīgs, jo sildītājs nesaskaras ar apaviem tiešā veidā. Apavu žāvētāju var izmantot arī 

apavu uzsildīšanai pirms iešanās ārā aukstā laikā. 

 

Drošības pasākumi 
1. Spriegumam kas norādīts uz produkta, etiķetes ir jāatbilst strāvas avota spriegumam. 

2. Šis produkts nav piemērots lietošanai bērniem un personām ar fizisko vai mentālo spēju 

ierobežojumiem, ja vien tos uzrauga personas, kas atbild par viņu drošību. 

3. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības. 

4. Sargājiet elektrokabeli no karstām virsmām un asām malām. 

5. Nekad neaiztieciet kontaktdakšu vai kontaktligzdu ar mitrām rokām. 

6. Sargājiet no samirkšanas produktu, elektrības kabeli un kontaktdakšu. 

7. Produkts ir paredzēts mājsaimniecībām - lietošanai telpās, un to nevar izmantot komerciālos nolūkos. 

8. Regulāri pārbaudiet produktu un strāvas vadu. 

9. Ja produkts ir jebkādā, veidā bojāts, nelietojiet to.  

10. Defektus drīkst labot tikai kvalificēta servisa personāls . Nekad nemēģiniet veikt produkta remontu 

pašu spēkiem. 

11. Nekad nenovietojiet ierīci viegli uzliesmojošu vielu tuvumā. 

12. Darbības laikā produkts sakarst. 

13. Neizmantojiet ierīci - lai žāvētu zeķes u.c. apģērbu 

 

Ierīces sastāvdaļu apraksts 
SD-558 - bez ozona izdalīšanas funkcijas SD-530 - ar ozona izdalīšanas funkciju 

1. Elektrības kabelis. 1. Elektrības kabelis 

2. Ierīces darbības indikators. 2. Ierīces darbības indikators. 

3. Apavu žāvētājs. 3. Apavu žāvētājs. 

 4. Ozona (O3) izdalīšanas indikators. 
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TV SHOP 

 
Kopšana 
Noslaukiet ierīces virsmu ar mitru drāniņu. Produkta tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus vai abrazīvus 

mazgāšanas līdzekļus, metāla vai neilona birstītes u. tml. 

 

 

Produkta lietošana 
1. Ielieciet žāvētājus apavos. 

2. Pievienojiet žāvētājus elektriskajam tīklam. 

3. Kad apavi ir sausi – atvienojiet žāvētāju no elektriskā tīkla un izņemiet tos no apaviem. 
 

Modelim ar ozona izdalīšanas funkciju, ozona izdalīšana ieslēdzas automātiski. Ozona izdalīšana notiek 

apmēram 5 minūtes un tiek atkārtota apmēram ar 1 stundas intervālu. Ozons dezinficē apavu iekšpusi un 

iznīcina sviedru un citas smakas. 

Modelim ar ozona izdalīšanas funkciju ir iespēja mainīt arī žāvētāja garumu līdz 20,5cm. 

Žāvēšanas laiks ir atkarīgs no apavu materiāla un to mitruma pakāpes - vidēji tas ir 4 līdz 6 stundas. 

 

 

Tehniskie parametri 
 

SD-558 - bez ozona izdalīšanas funkcijas SD-530 - ar ozona izdalīšanas funkciju 

Voltāža: 220-240V/50Hz Voltāža: 220-240V/50Hz 

Jauda: 11-15W Jauda: 22-25W 

Izmēri: 18,5x6,5x5,0cm Izmēri: 17,5-20,5x6,5x4,0cm 

 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces 

pārslogošanas rezultātā. 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos 

sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu 

savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku 

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku 

veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava 

atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko 

higiēnu.  

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5.  

apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir  

atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot  

atpakaļ;”  

 

 

Importēts no Čehijas Republikas 


