Doporučení
INSTRUKCE PRO UŽIVATELE
Popis funkce
FoggyStop je inovativní produkt zabraňující zamlžení i vzniku námrazy na vnitřní
straně skla automobilu. FoggyStop automaticky udržuje vlhkost vzduchu v autě pod
rosným bodem a tak k zamlžení nebo zamrznutí nemůže dojít na základě fyzikálních
zákonů. Snížením vlhkosti FoggyStop omezuje tvorbu plísní, množení zdraví
nebezpečných bakterií a vzniku koroze. FoggyStop lze snadno připevnit kdekoli
v autě pomocí suchého zipu. Náplň v produktu lze jednoduše regenerovat a vydrží
fungovat min. 3 roky.
Návod k použití
1. Výrobek vybalte z plastového sáčku až v autě.
2. Připevněte pomocí suchého zipu za držáky opěrky hlavy, madlo dveří nebo
kdekoli jinde v automobilu, kde nebude bránit řidiči ve výhledu a bude volně
viset v prostoru.
3. Regenerujte min. 1x za 14 dnů, ve vlhkém počasí je ideální provést
regeneraci 1x týdně. Odstranění absorbované vlhkosti z výrobku je velmi
jednoduché a provedete ji postupem popsaným dále.
Regenerace
Odstranění vlhkosti z výrobku vložením do mikrovlnné trouby:
K regeneraci lze použít pouze mikrovlnou troubu s otáčejícím se talířem jinak hrozí
nebezpečí poškození výrobku i trouby.
A. Vložte výrobek na zcela čistý talířek, určený do mikrovlnky. Plast a podobné
materiály jsou nevhodné, vlivem vysoké teploty při regeneraci by mohlo dojít k
poškození talířku i výrobku. Důležité! Suchý zip nechte volně ležet mimo
textilní sáček.
B. Snižte výkon trouby na 650 W a nastavte čas na 1,5 minuty. Zapněte
troubu. Po ukončení otevřete mikrovlnou troubu a počkejte 15 minut, než se
odvětrá od vlhkosti a výrobek vychladne.
C. Poté nastavte čas na 1,5 minuty a postup opakujte ještě jednou.
Pozor!!! NIKDY NENASTAVUJTE DELŠÍ ČAS OHŘEVU. Před vyjmutím z trouby
vyčkejte nejméně 15 minut!! Výrobek bude mít vysokou teplotu a hrozí
NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ.

Pokud je to možné, vyvětrejte kabinu automobilu po ukončení jízdy tak, aby
teplota v kabině klesla na teplotu venkovního vzduchu. Pokud do auta zatéká, je
poškozeno potrubí topení nebo je interiér vozu provlhčený, může za extrémních
podmínek dojít k zamlžení nebo zamrznutí skel. V tomto případě je potřeba najít a
odstranit závadu a FoggyStop regenerovat. FoggyStop nezabrání zamlžení, pokud
po nastoupení do vozidla ihned nespustíte ventilaci.
Bezpečnost
VÝROBEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ MATERIÁLY, KTERÉ BY MOHLY PŮSOBIT NA
LIDSKÉ ZDRAVÍ. Je přírodní, netoxický, nehořlavý a chemicky vysoce inertní.
Chraňte výrobek před ostrými předměty. Pokud přece jen dojde k rozříznutí nebo
protržení obalu a vysypání obsahu, vysajte automobil důkladně vysavačem. Výrobek
není určen na hraní dětem a to i přesto, že se při běžné manipulaci nemůže nic stát.
Malé děti by však mohly např. prokousávat obal. Pokud vozíte v automobilu děti do 6
let, umístěte výrobek mimo jejich dosah.
První pomoc
V případě požití nebo vdechnutí obsahu nedochází k ohrožení zdraví, přesto je však
nutné ihned navštívit lékaře, který určí další postup.
Hmotnost výrobku je bez absorbované vody 170 ± 9 g
Výrobce: Traiva s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava, ČR
V licenci SignUS Corporation Inc., USA
Podrobný popis a zkušenosti naleznete na
www.foggystop.eu

Odporúčanie
INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA
Popis funkcie
FoggyStop je inovatívny produkt zabraňujúci zahmlievaniu aj vzniku námrazy na
vnútornej strane skla automobilu. FoggyStop automaticky udržuje vlhkosť vzduchu
pod rosným bodom, a tak k zahmleniu alebo zamrznutiu nemôže dôjsť na základe
fyzikálnych zákonov. Zníženie vlhkosti obmedzuje tvorbu pliesní, množenie zdraviu
nebezpečných baktérií a vznik korózie. FoggyStop možno ľahko pripevniť kdekoľvek
v aute pomocou suchého zipsu. Náplň v produkte možno jednoducho regenerovať a
vydrží fungovať min. 3 roky.
Návod na použitie
1. Výrobok vybaľte z plastového vrecka až v aute.
2. Pripevnite pomocou suchého zipsu za držiaky opierky hlavy, madlo dverí
alebo kdekoľvek inde v automobile, kde nebude brániť vodičovi vo výhľade a
bude voľne visieť v priestore.
3. Zregenerujte min. 1 x za 14 dní, vo vlhkom počasí je ideálne vykonať
regeneráciu 1 x týždenne. Odstránenie absorbovanej vlhkosti z výrobku je
veľmi jednoduché a vykonáte ju postupom opísaným ďalej.
Regenerácia
Odstránenie vlhkosti z výrobku vložením do mikrovlnnej rúry:
K regenerácii možno použiť len mikrovlnnú rúru s otáčajúcim sa tanierom, inak
hrozí nebezpečenstvo poškodenia výrobku aj rúry.
A. Vložte výrobok na úplne čistý tanierik, určený do mikrovlnky. Plast a podobné
materiály sú nevhodné, vplyvom vysokej teploty pri regenerácii by mohlo dôjsť
k poškodeniu tanieriku aj výrobku. Dôležité! Suchý zips nechajte voľne
ležať mimo textilné vrecko.
B. Znížte výkon rúry na 650 W a nastavte čas na 1,5 minúty. Zapnite rúru. Po
ukončení otvorte mikrovlnú rúru a počkajte 15 minút, než sa odvetrá od
vlhkosti a výrobok vychladne.
C. Potom nastavte čas na 1,5 minúty a postup opakujte ešte raz.
Pozor!!! NIKDY NENASTAVUJTE DLHŠÍ ČAS OHREVU. Pred vybratím z rúry
počkajte najmenej 15 minút!! Výrobok bude mať vysokú teplotu a hrozí
NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA.

Ak je to možné, vyvetrajte kabínu automobilu po ukončení jazdy tak, aby
teplota v kabíne klesla na teplotu vonkajšieho vzduchu. Pokiaľ do auta zateká, je
poškodené potrubie kúrenia alebo je interiér vozidla prevlhčený, môže za extrémnych
podmienok dôjsť k zahmleniu alebo zamrznutiu skiel. V tomto prípade je potrebné
nájsť a odstrániť závadu a Stop zahmlievaniu regenerovať. Prípravok nezabráni
zahmleniu, ak po nastúpení do vozidla ihneď nespustíte ventiláciu.
Bezpečnosť
VÝROBOK NEOBSAHUJE ŽIADNE MATERIÁLY, ktoré by mohli pôsobiť na ľudské
zdravie. Je prírodný, netoxický, nehorľavý a chemicky vysoko inertný. Chráňte
výrobok pred ostrými predmetmi. Pokiaľ predsa len dôjde k rozrezaniu alebo
pretrhnutiu obalu a vysypaniu obsahu, vysajte automobil dôkladne vysávačom.
Výrobok nie je určený na hranie deťom, a to aj napriek tomu, že sa pri bežnej
manipulácii nemôže nič stať. Malé deti by však mohli napr. prehrýzať obal. Ak vozíte
v automobile deti do 6 rokov, umiestnite výrobok tak, aby na neho nemohli
dosiahnuť.
Prvá pomoc
V prípade požitia alebo vdýchnutia obsahu nedochádza k ohrozeniu zdravia, napriek
tomu je však nutné ihneď navštíviť lekára, ktorý určí ďalší postup.
Hmotnosť výrobku je bez absorbovanej vody 170 ± 9 g
Výrobca: Traiva s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava, ČR
V licencii SignUS Corporation Inc., USA
Podrobný popis a skúsenosti nájdete na
www.foggystop.eu

