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Odvlhčovač vzduchu EGG
Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním 
budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další 
použití.

Jak výrobek funguje?
Keramické, vysoce porézní tělo výrobku obsahuje netoxické granule bez zápachu na bázi silikagelu, které mají 
vysokou sorpční schopnost. Přes propustnou keramickou stěnu na sebe váží vzdušnou vlhkost a odvlhčují tak své 
okolí.

Tiše saje vlhkost ze vzduchu 
Stačí umístit tento mini odvlhčovač vzduchu v kuchyni, koupelně, šatní skříni, botníku nebo kdekoliv je to vlhké 
a okamžitě se dá do práce! Žádné baterie, nebo nutnost připojení k elektrické síti. Granule silikagelu začnou 
přes keramickou stěnu sát nadbytečnou vlhkost ze vzduchu. Po zhruba 1-3 týdnech se granule nasytí vlhkostí 
a indikátory po stranách stojanu se změní z modré barvy na růžovou, aby bylo zřejmé, že je třeba obnovit sorpční 
schopnost výrobku. Stačí pak vyjmout keramické tělo ze stojanu, odejmout spodní plastové víčko (viz obr.) a dát 
do mikrovlnné trouby usazené např. do hrnečku (viz obr.) na cca 10 minut při středním výkonu (cca 500-600 W) 
aby granule silikagelu mohli uvolnit sorbovanou vlhkost. Po vyjmutí z trouby, když keramické tělo zchladne na 
pokojovou teplotu, nasaďte zpět spodní plastové víčko a vložte jej zpět do stojanu. Tím je mini-odvlhčovač znovu 
připraven k použití.

Výhody: 
• Žádné drahé náhradní náplně, žádné baterie
• Nízkonákladové 
• Snadno přenosné a díky malé velikosti kamkoliv umístitelné
• Snižuje vlhkost ve svém okolí
• Pomáhá zabraňovat tvorbě plísní

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla 
neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné 
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou 
přijata zdarma.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku 
se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek 
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 

opotřebení … ) 
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 
nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese 
riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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