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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΉ ΣΑΚΟΎΛΑ 450G ΣΥΛΛΈΚΤΗ
ΥΓΡΑΣΊΑΣ.
ΕΎΧΡΗΣΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΉ ΣΑΚΟΎΛΑ (ΚΡΎΣΤΑΛΛΟΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΉΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΈΚΤΗ ΥΓΡΑΣΊΑΣ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Εύχρηστη ανταλλακτική σακούλα (κρύσταλλοι) για την
 αναπλήρωση του συλλέκτη υγρασίας.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Καταπολεμά την υγρασία.την συμπήκνωση και την μυρωδιά
μούχλας από όλους τους χώρους. Κατάλληλος για χρήση στο
καθιστικό, την κρεβατοκάμαρα, το μπάνιο, την τουαλέτα, κλπ.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Προστατεύει την πολύτιμη περιουσία σας από την υγρ 
  ασία 
· Ανταλλακτικό έτοιμο για χρήση 
· ∆εν καταναλώνει ενέργεια 
· Φρεσκάρει τον αέρα 
· Καθαρή λειτουργία 
· Αθόρυβο

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Προσωπική ασφάλεια:  Φοράτε προστατευτικά γάντια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χρήση:  450g λειτουργεί για περίπου 3 μήνες σε ένα δωμάτιο έως
περίπου 45 m³ και απορροφά περίπου 0,5 λιτρα νερού, ανάλογα
με τη θερμοκρασία, την υγρασία και το μέγεθος του δωματίου.
Οδηγίες χρήσης: 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ : Κόψτε τη συσκευασία προσεκτικά και αφαιρέστε
το ανταλλακτικό σακουλάκι. Αφαιρέστε το καπάκι από τη
συσκευή και τοποθετήστε το σακουλάκι στο δοχείο. Προσοχή:
βεβαιωθείτε ότι το σακουλάκι δεν προεξέχει από τη συσκευή.
Τοποθετήστε το καπάκι και ο απορροφητής υγρασίας είναι
έτοιμος για χρήση. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στέρεη και
ομαλή επιφάνεια. Ο Συλλέκτης Υγρασίας αδειάζει εύκολα μόλις
το αλάτι έχει διαλυθεί εντελώς (απορρίψτε τον ανταλλακτικό
σακουλάκι). ∆είτε ξεχωριστές οδηγίες για την εκκένωση της
συσκευής. Αναπληρώστε με νέο ανταλλακτικό. Α∆ΕΙΑΣΜΑ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ανοίξτε τη συσκευή σε εσωτερικό χώρο πάνω
από την τουαλέτα και αδειάστε τη δεξαμενή. Ξεπλύνετε καλά
την τουαλέτα με νερό. Σημαντικό: Το χυμένο υγρό μπορεί να
δημιουργήσει λεκέδες. Σε περίπτωση λεκέδων πλύνετε αμέσως
με άφθονο νερό και στεγνώστε καλά. Επαναλάβετε εάν είναι
απαραίτητο. Αποφύγετε την επαφή με δέρμα και μέταλλο: αυτά
τα υλικά διατρέχουν κίνδυνο ζημιάς.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Το χυμένο υγρό μπορεί να προκαλέσει
λεκέδες στην επιφάνεια. Εάν χυθεί υγρό, πρέπει να καθαριστεί
αμέσως χρησιμοποιώντας άφθονο νερό και να σκουπίστε
επανειλημμένα μέχρι να στεγνώσει. Αποφύγετε την επαφή με
δέρμα, ξύλο, πέτρα και μέταλλο, καθώς αυτά τα υλικά μπορούν
να επηρεαστούν αρνητικά.
Συμβουλή:  Πάντα να τοποθετείτε το Συλλέκτη σε επίπεδη και
σταθερή επιφάνεια.
Σημεία προσοχής:  Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ο απορροφητής
υγρασίας λειτουργεί πιο αργά. Η αύξηση της θερμοκρασίας θα
επιταχύνει ξανά την απορρόφηση. Αποφύγετε την επαφή με
δέρμα, ξύλο, πέτρα και μέταλλο, καθώς αυτά τα υλικά μπορούν
να επηρεαστούν αρνητικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: Χλωριούχο ασβέστιο

Χρώμα: Λευκό

Αρωματικά: Ναί

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
Φυλάξτε την καλά σφραγισμένη συσκευασία σε στεγνό, δροσερό
μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες
εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του
προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.
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