
                         

 

Odvlhčovač vzduchu Pingi    
  

Obj. č. 56 08 82  
250 g 

Obj. č. 56 08 83 
150 g 

Obj. č. 56 08 84  
450 g 

Obj. č. 56 08 86  
2x 500 g 
 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup odvlhčovače vzduchu.   

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení 
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste  
jim odevzdali i tento návod k obsluze.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.  
 

Účel použití  
Tento výrobek je odvlhčovač vzduchu, který slouží ke snížení relativní vlhkosti v jeho nejbližším okolí. 
Při procesu odvlhčování zároveň dochází u menších prostor k citelnému osvěžení vzduchu.  
Zápach a plísně, které se tvoří z důvodu vysoké vlhkosti vzduchu pak již nemají šanci.  
Během tohoto procesu dochází ke zlepšení vašeho bezprostředního okolí a ochraně vašeho majetku, 
jako je oblečení, elektrospotřebiče a další předměty, před jejich poškozením v důsledku působení 
vysoké vlhkosti.  
 

 
Uvedení do provozu 
 

Odvlhčovač umístěte do malé a hůře větrané místnosti nebo jiných prostor (například šatní skříně či 
sklepa). Kromě toho jej můžete použít ke snížení vlhkosti v automobilu, obytném přívěsu nebo na lodi. 
 
 
 

Popis a ovládací prvky 
 
 
 
 

A – Šňůrka 
B – Sáček 
C - Indikátor 
 
 
 
          Max. vlhkost         Položte na talíř                 Ohřev: 10 minut              Připraven k použití! 

 

Opakované uvedení do provozu 
 

Aby mohl celý proces odvlhčování znovu pokračovat, ohřejte sáček Pingi v mikrovlnné troubě. 
Odvlhčovač absorbuje a uchovává přebytečnou vlhkost. Jakmile je odvlhčovač plný kondenzované 
vlhkosti, zobrazí se na něm speciální indikátor tučňáka, který se zbarví z modré do růžové.  
V té chvíli je nezbytné odvlhčovač znovu regenerovat. Uvolněte proto nejprve šňůrku a umístěte 
odvlhčovač na otočný talíř v mikrovlnné troubě na kuchyňskou utěrku. Zapněte poté mikrovlnnou 
troubu na 3 minuty při výkonu max. 600 W. Dbejte přitom na to, aby indikátor tučňáka byl během 
regenerace vždy nahoře. Odvlhčovač je také možné umístit na slunce nebo na topení.  
Tento proces regenerace však trvá vždy o něco déle. Po úspěšné regeneraci svítí indikátor  
s tučňákem znovu modře. Tím je odvlhčovač znovu připraven k dalšímu použití. 
 

 

- Zamezte kontaktu odvlhčovače s olejem, tuky nebo vodou. Mikrovlnná trouba 
musí být čistá. Dbejte zejména na to, aby byla mikrovlnná trouba zbavena 
zbytků potravin a mastnoty.  

- Nikdy se nedotýkejte indikátoru.  
Po kontaktu s modrou plochou indikátoru si okamžitě omyjte ruce!  

- Tento výrobek nepatří dětem do rukou malých dětí.  
Obsahuje malé části, které mohou děti spolknout.  

- V mikrovlnné troubě ohřívejte po dobu max. 3 minut!  
Vždy do mikrovlnné trouby vložte pouze jeden odvlhčovač. 

- Odvlhčovač neumisťujte přímo na kovové plochy nebo rošt v mikrovlnné  
troubě (pouze na čistý otočný talíř s utěrkou). V opačném případě může dojít  
ke vznícení utěrky. 

- Při vyjmutí odvlhčovače z mikrovlnné trouby vždy dbejte zvýšené opatrnosti  
a používejte vhodnou ochranu rukou.  
Odvlhčovač poté položte pouze na žáruvzdorný povrch! 

Odvlhčovač může být po dokončení regeneračního procesu v mikrovlnné troubě velmi horký. 
Mikrovlnná trouba musí být, před každým použitím pro účely regenerace odvlhčovače, vždy čistá. 
Uvnitř trouby nesmí zůstat žádné nečistoty a zejména mastnoty. Před další regenerací sáčku 
v mikrovlnné troubě z něj odstraňte přebytečnou vodu (kondenzovanou vlhkost).  
Před prvním použitím odstraňte z odvlhčovače plastový obal.  
 Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o.  

 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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