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Páramentesítő készülék
Használati útmutató

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünknek hosszú ideig elégedett használója lesz. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Hogyan működik a termék?
A termék kerámia teste egészségre ártalmatlan szilikagél granulátomot tartalmaz, amely kiváló páramegkötő
képeséggel rendelkezik. A légáteresztő kerámia falon keresztül magába szívja a környezetéből a levegőben lévő
felesleges nedvességet.

Felszívja a levegőből a felesleges nedvességet
Elegendő ezt a párátlantót elhelyezni a konyhában, fürdőszobában, ruhásszekrényben, cipősszekrényben vagy
bármely egyéb nedves helyen, és azonnal dolgozni kezd! Nem igényel elemeket és elektromos áramot. A szilikagél
granulátom a légáteresztő kerámia falon keresztül magába szívja a környezetéből a levegőben lévő felesleges
nedvességet. Nagyjából 1-3 hét elteltével a granulátum telítődik nedvességgel, és az állvány oldalán található indikátorok kék színűről rózsaszínre váltanak, ami azt jelenti, hogy fel kell újítani a nedvszívó képességet. Vegye ki a
kerámia testet az állványból a műanyag fedél leemelése után (lásd ábra), és tegye mikrohullámú sütőbe. Kapcsolja
be a sütőt közepes fokozaton (kb. 500-600 W) 10 percre, hogy a szilikagél granulátomból távozhasson a felszívott
nedvesség. Vegye ki a mikrohullámú sütőből a párátlanítót, majd ha a kerámia test lehűlt, helyezze vissza a fedél
visszaillesztése után az állványra. Ekkor a párátlanító újra használatra kész.

Előnyei:
•
•
•
•
•

Nem igényel elemeket, drága cserélhető tölteteket
Költségtakarékos
Bárhova egyszerűen áthelyezhető
Csökkenti a felesleges páratartalmat a környezetében
Megakadályozza a penészképződést

Környezetvédelem
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe,
hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti
értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További
információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen
megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben
mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű
használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során
fellépő meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során
fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai
hibákért.
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