
Непрерывная работа на протяжении 8 часов

Подходит для всех видов обуви

Номинальная мощность 12 Вт

Равномерный нагрев с циркуляцией воздуха 
внутри гарантирует качественное высыхание

Оптимальная температура обеспечивает щадя-
щий режим сушки, что сохраняет форму обуви и 
продлевает срок ее службы

Рівномірний нагрів з циркуляцією повітря всере-
дині гарантує якісне висихання

Оптимальна температура забезпечує бережли-
вий режим сушіння, що зберігає форму взуття та 
подовжує термін його служби
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Підходить для всіх видів взуття
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Поздравляем Вас!!!

Два варианта исполнений: 

Вы приобрели электросушилку модели “Комфорт”, с 
помощью которой можно хорошо просушить все виды 
обуви в широком диапазоне размеров.

Электросушилка модели “Комфорт” это:

Равномерный нагрев с циркуляцией воздуха внутри обуви

Электросушилка разработана с использованием 
современных материалов и технологий и рассчитана 
на длительную эксплуатацию.

Оптимальный температурный режим

Простота и совершенство конструкции

– сушки обуви (исполнение 1);

1.2. Приобретая электросушилку, проверьте комплект-
ность, работоспособность, заполнение магазином раздела 
«Свидетельство о приемке и продаже».

1.1. Бытовая электросушилка ЭС12/220 модели “Комфорт” 
(в дальнейшем по тексту — электросушилка) предназначе-
на для:

– сушки и обеззараживания внутренних поверхностей 
обуви ультрафиолетовым излучением (исполнение 2).

– с бактерицидным действием

1. Общие указания

– обычное

1.3. Перед включением электросушилки в сеть вниматель-
но ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и 
следуйте его рекомендациям.

Оригинальный дизайн
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4. Требования безопасности

4.1. По степени защиты от поражения электрическим током 
электросушилка соответствует прибору класса II по
ДСТУ IЕС 60335.1:2004.

Температура внешней поверхности
корпусов не более, °С
Режим работы

1.4 Электросушилка соответствует техническому регла-
менту по безопасности низковольтного электрического 
оборудования.

Номинальная частота, Гц
Номинальная потребляемая мощность
(двух элементов), Вт

Номинальное напряжение, В
Род тока       

2. Технические требования

Габаритные размеры, мм
Масса (без упаковки) не более, кг

3. Комплектность

220

50

 

однофазный, переменный

продолжительный

0,25

60

39х135х66

(2х6) 12

2 3

4.5. Не оставляйте без присмотра детей в помещении, где 
находится включенная в сеть электросушилка.

4.8. ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
использовать электросушилку с поврежденными 
корпусами, соединительным шнуром или вилкой;

включать и выключать прибор мокрыми руками;

4.3. Не допускайте попадания металлических предметов 
внутрь корпусов прибора.
4.4. Не оставляйте без надзора включенную электросушилку.

4.2. Не допускайте попадания воды в электросушилку, 
поскольку она не имеет защиты от влаги.

4.7. Оберегайте электросушилку от ударов, которые могут 
вызывать повреждения элементов конструкции.

4.6. Не рекомендуется длительное время смотреть на свечение 
прибора с функцией обеззараживания обуви (исполнение 2).

пользоваться электросушилкой вблизи ванны, 
раковины или других сосудов, наполненных водой;

проверять степень высыхания обуви без отключения 
электросушилки от сети;

во избежание поражения электрическим током 
проводить разборку и ремонт электросушилки в 
домашних условиях;

накрывать обувь при включенной электросушилке.
4.9. При повреждении соединительного шнура его необходи-
мо заменить шнуром того же типа в ремонтной мастерской.
4.10. ВНИМАНИЕ! Электросушилка не предназначена для 
использования лицами (в частности малолетними детьми) с 
пониженными физическими или умственными способно-
стями, а также при отсутствии в них опыта и знаний, за 
исключением случаев непосредственного присутствия 
уполномоченного наблюдательного персонала, или если 
лицом, ответственным за их безопасность, даны необходимые 
инструкции относительно ее эксплуатации.

опускать электросушилку в воду;

Наименование

1. Электросушилка в исполнении 1 1

1 2

-

1

1

1

-

1

1

1

1

2. Электросушилка в исполнении 2

3. Коробка упаковочная

4. Пакет полиэтиленовый

5. Руководство по эксплуатации

Количество на
исполнение, шт.
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Электросушилка ЭС-12/220 модели “Комфорт”
Електросушарка ЕС-12/220 моделі “Комфорт”

7. Правила хранения

7.1.Хранить электросушилку необходимо в вентилируе-
мом отапливаемом помещении при температуре от +5 до 
+40° С. Верхнее значение относительной влажности не 
более 80% при температуре +25° С.

Штамп ОТК (клеймо приемщика)
Штамп ВТК (клеймо приймальника)

8. Свідоцтво про приймання та продаж

Продана _____________________________
Продана       наименование предприятия торговли

Дата продажи
Дата продажу

7.2. Срок хранения электросушилки в упаковке до ввода в 
эксплуатацию — 2 года.

Соответствует ТУ У 29.7-33480075-003:2011
Відповідає

8. Свидетельство о приемке и продаже

Дата выпуска
Дата випуску

Малолетние дети должны быть под надзором для исключения 
их игры с прибором.

5. Устройство электросушилки и подготовка к работе

5.3. Для подготовки к работе выньте электросушилку из 
упаковочной коробки и разместите корпусы с нагревателя-
ми в обуви, предварительно установив ее на ровной 
площадке. Включите прибор в сеть.

5.2. В приборах с функцией обеззараживания обуви (испол-
нение 2) для обеспечения бактерицидного действия устано-
влены светодиоды с ультрафиолетовым спектром свечения.

6. Порядок работы и техническое обслуживание

Вывод от каждого корпуса с нагревательным элементом 
электрически соединяется со шнуром питания в разветвлителе.

6.1. Сушку обуви, в зависимости от размера и влажности, про-
изводите непрерывно ориентировочно в течение 6-8 часов.

5.4. При включении в сеть в электросушилках с обеззаражи-
ванием обуви загораются светодиоды.

6.2. Периодически проверяйте степень высыхания обуви, 
предварительно отключив прибор от сети. 
ВНИМАНИЕ! Не производите сушку обуви, вкладывая в 
нее вместе оба корпуса с нагревателями!
6.3. После окончания сушки выньте вилку из розетки 
электросети, а затем корпуса с нагревателями из обуви. 
Дайте им остыть.

5.1. Электросушилка состоит из двух пластмассовых 
корпусов, в которых размещены нагревательные элементы.

Для хранения уложите электросушилку в упаковочную коробку.

При обнаружении в приборе любых повреждений необходи-
мо обратиться в ремонтную мастерскую для их устранения.

6.4. Содержите электросушилку в чистоте, протирая 
поверхность корпусов салфеткой из мягкой ткани.
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9.2. В течение гарантийного срока все неисправности 
обнаруженные владельцем электросушилки, происшед-
шие по вине предприятия-изготовителя устраняются 
бесплатно в мастерской гарантийного ремонта.

9. Гарантии изготовителя

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную 
работу электросушилки в течение 24 месяцев со дня 
приобретения, при условии соблюдения потребителем 
правил эксплуатации и хранения.
При отсутствии даты продажи магазином гарантийный срок 
исчисляется от даты выпуска электросушилки.

9.3. Гарантийные обязательства не распространяются и 
претензии изготовителем не принимаются при отсутствии 
руководства по эксплуатации, механических повреждени-
ях, а также при нарушении пломбировки (винты, залитые 
краской) или целостности голографических защитных 
знаков.

ООО "ПКФ Электробритва-Харьков" (Сервис-Центр).

9.4. При возникновении неисправностей в течение 
гарантийного срока отправьте электросушилку по адресу:
 61017, г. Харьков, ул. Лозовская, 5,

1.1. Побутова електросушарка ЕС12/220 моделі “Комфорт” 
(далі по тексту — електросушарка) призначена для:

Оригінальний дизайн

Ви придбали електросушарку для взуття моделі 
“Комфорт”, за допомогою якої матимете можливість 
добре просушити всі види взуття в широкому 
діапазоні розмірів.

Простота і досконалість конструкції

– висушування взуття (виконання 1);
– висушування та знезаражування внутрішніх поверхонь 
взуття ультрафіолетовим випромінюванням (виконання 2).

1. Загальні вказівки

Електросушарка моделі “Комфорт” це:

Поздоровляємо Вас!!!

– звичайне
Два варіанта виконання: 

– із бактерицидною дією

Електросушарка розроблена з використанням 
сучасних матеріалів та технологій і розрахована на 
довготривалу експлуатацію.

Оптимальний температурний режим

Рівномірне нагрівання з циркуляцією повітря 
всередині взуття

1.2. Купуючи електросушарку, необхідно перевірити її 
комплектність, працездатність, заповнення магазином 
розділу “Свідоцтво про приймання та продаж”.
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2. Технічні вимоги

1.3. Перед вмиканням електросушарки в електричну 
мережу уважно ознайомтесь з керівництвом по експлуа-
тації і виконуйте його рекомендації.
1.4. Електросушарка відповідає технічному регламенту з 
безпеки низьковольтного електричного обладнання.

Номінальна напруга, В

Температура зовнішньої поверхні
корпусів не більше, °С
Режим роботи
Габаритні розміри, мм
Маса (без упаковки) не більш, кг

Рід току       

Номінальна споживана потужність
(двох елементів), Вт

3. Комплектність

Номінальна частота, Гц

4. Вимоги безпеки
4.1. За ступенем захисту від поразки електричним струмом 
електросушарка відповідає приладам класу II за

4.10. УВАГА! Електросушарка не призначена для викори-
стання особами (зокрема малолітніми дітьми) зі зменше-
ними фізичними або розумовими можливостями чи з 
браком досвіду та знань, за винятком випадків безпосе-
редньої присутності уповноваженого наглядового персо-
налу, або коли особою, відповідальною за їхню безпеку, 
надано необхідні інструкції щодо її експлуатації. 

4.4. Не залишайте без нагляду включену електросушарку

ДСТУ IЕС 60335.1:2004.

4.6. Не рекомендується тривалий час дивитися на свічення 
приладу з функцією знезаражування взуття (виконання 2).

4.8. УВАГА! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
використовувати електросушарку з пошкодженими 
корпусами, з'єднувальним шнуром або вилкою;

4.2. Не допускайте попадання води в електросушарку, 
оскільки вона не має захисту від вологи.

вмикати і вимикати прилад мокрими руками;

4.3. Не допускайте попадання металевих предметів 
усередину корпусів приладу.

опускати електросушарку у воду;

користуватися електросушаркою поблизу ванни, 
раковини або інших посудин, наповнених водою;

4.5. Не залишайте без нагляду дітей в приміщенні, де 
знаходиться включена в мережу електросушарка.

4.7. Оберігайте електросушарку від ударів, які можуть 
викликати пошкодження елементів конструкції.

перевіряти міру висихання взуття без відключення 
електросушарки від мережі;

щоб уникнути поразки електричним струмом 
проводити розбирання і ремонт електросушарки в 
домашніх умовах;

накривати взуття при увімкненій електросушарці.
4.9. При пошкодженні з’єднувального шнура його необхідно 
замінити шнуром того ж типу в ремонтній майстерні.

Найменування

1. Електросушарка у виконанні 1 1

1 2

-

1

1

1

-

1

1

1

1

2. Електросушарка у виконанні 2

3. Коробка упаковочна

4. Пакет поліетиленовий

5. Керівництво з експлуатації

Кількість на
виконання, шт.

однофазний, змінний
220

60

(2х6) 12

тривалий

0,25

50

39х135х66



10 11

6. Порядок роботи та технічне обслуговування

УВАГА! Не проводьте сушку взуття, вкладаючи в нього 
разом обидва корпуси з нагрівачами!

5.4. При увімкненні в мережу в електросушарках зі 
знезараженням взуття загораються світлодіоди.

Для зберігання укладіть електросушарку в пакувальну 
коробку .

Вивід від кожного корпуса з нагрівальним елементом елек-
трично з’єднується зі шнуром живлення у розгалуджувачі.

5.3. Для підготовки до роботи витягніть електросушарку з 
пакувальної коробки і розмістіть корпуси з нагрівачами 
всередині взуття, попередньо розташувавши його на рівній 
поверхні. Включіть прилад у мережу.

5. Будова електросушарки та підготовка її до роботи

5.1. Електросушарка складається з двох пластмасових 
корпусів, в яких розміщені нагрівальні елементи.

6.3. Після закінчення сушіння вийміть вилку з розетки 
електромережі, а потім корпуси з нагрівачами із взуття. 
Дайте їм охолонути.

5.2. У приладах з функцією знезаражування взуття 
(виконання 2) для забезпечення бактерицидної дії 
встановлено світлодіоди з ультрафіолетовим спектром 
свічення

6.4. Електросушарку тримайте в чистоті, протираючи 
поверхню корпусів серветкою з м'якої тканини.

6.1. Сушіння взуття, в залежності від розміру та вологості, 
проводьте безперервно орієнтовно на протязі 6-8 годин.

Малолітні діти повинні бути під наглядом для виключення їх 
гри з приладом.

6.2. Періодично перевіряйте міру висихання взуття, 
попередньо відключивши прилад від мережі.

7. Правила зберігання

9.4. При виникненні несправностей впродовж гарантійного 
строку відправте електросушарку за адресою:

Верхнє значення відносної вологості не більше 80% при 
температурі +25° С.

За відсутності дати продажу магазином гарантійний термін 
обчислюється від дати випуску електросушарки.

7.2. Термін зберігання електросушарки в упаковці до 
введення в експлуатацію — 2 роки.

7.1. Зберігати електросушарку необхідно у вентильова-
ному опалювальному приміщенні при температурі від +5 до 
+40° С.

9.1. Виробник гарантує нормальну роботу електросушарки 
на протязі 24 місяців від дня придбання, за умови 
дотримання споживачем правил експлуатації і зберігання.

9.3. Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються і 
претензії виробником не приймаються при відсутності 
керівництва з експлуатації, механічних пошкодженнях, а 
також при порушенні пломбування (гвинти залиті фарбою) 
чи цілісності голографічних захисних знаків.

9.2. Протягом гарантійного терміну всі несправності, 
виявлені власником електросушарки, що відбулися з вини 
підприємства-виробника усуваються безкоштовно в 
майстерні гарантійного ремонту.

61017, м. Харків, вул. Лозівська, 5,
ТОВ "ВКФ Електробритва-Харків" (Сервіс-Центр).

При виявленні в приладі будь-яких пошкоджень необхідно 
звернутися в ремонтну майстерню для їх усунення.

9. Гарантії виробника


