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UHU ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 40G
ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΆ ΤΗ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗ, ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΊΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΥΡΩ∆ΙΆ
ΚΛΕΙΣΟΎΡΑΣ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Μειώνει την υπερβολική σχετική υγρασία σε μικρούς (κλειστούς)
χώρους με λίγο ή καθόλου εξαερισμό. Κατάλληλο, μεταξύ
άλλων, για ντουλάπες, αποθηκευτικούς χώρους τροφίμων,
χρηματοκιβώτια, ντουλάπια κουζίνας. Απελευθερώνει
ταυτόχρονα υπέροχο άρωμα.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Μειώνει με χρήση ενεργών υγροσκοπικών κρυστάλλων την
υπερβολική σχετική υγρασία σε μικρούς (κλειστούς) χώρους με
ελάχιστο ή καθόλου εξαερισμό. Απελευθερώνει ταυτόχρονα μία
υπέροχη μυρωδιά.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Προστατεύει την πολύτιμη περιουσία σας από την υγρασία 
· Απελευθερώνει υπέροχο άρωμα 
· ∆εν καταναλώνει ενέργεια 
· Φρεσκάρει τον αέρα 
· Καθαρό στη χρήση 
· Αθόρυβο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χρήση:  Λειτουργεί για περίπου. 6 εβδομάδες σε δωμάτιο έως
3 m³ και απορροφά περίπου. 40 γραμμάρια νερό, ανάλογα με
τη θερμοκρασία, την υγρασία του αέρα και το μέγεθος του
δωματίου.
Οδηγίες χρήσης: 
Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι τραβώντας τη πλαστική
λωρίδα. Για να ενεργοποιήσετε τον Mini αφυγραντήρα, γυρίστε
το επάνω μέρος μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Τοποθετείτε το
πάντα με τις τρύπες στραμμένες προς τα πάνω σε μια επίπεδη,
σταθερή επιφάνεια. Η χρήση έχει τελειώσει όταν το κάτω μέρος
γεμίζει με υγρό. ∆εν ξαναγεμίζει. Μπορεί να απορριφθεί σε
δοχείο απορριμμάτων.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Υγρό που έχει χυθεί μπορεί να προκαλέσει
σημάδια στην επιφάνεια. Χυμένο υγρό, θα πρέπει να καθαριστεί
αμέσως με μεγάλες ποσότητες νερού και να ταμπονάρετε
επανειλημμένα μέχρι να στεγνώσει. Αποφύγετε την επαφή με
δέρμα, ξύλο, πέτρα και μέταλλο, καθώς αυτά τα υλικά μπορεί να
επηρεαστούν αρνητικά.
Σημεία προσοχής:  Σε χαμηλές θερμοκρασίες ο ΜΙΝΙ αφυγραντήρας
λειτουργεί πιο αργά. Η αύξηση της θερμοκρασίας θα επιταχύνει
ξανά την εργασία. Αποφύγετε την επαφή με δέρμα, ξύλο, πέτρα
και μέταλλο, καθώς αυτά τα υλικά μπορεί να επηρεαστούν
αρνητικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: Χλωριούχο ασβέστιο

Χρώμα: Λευκό

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Φυλάσσετε την συσκευασία καλά σφραγισμένη σε δροσερό,
ξηρό χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος 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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