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UHU DESUMIDIFICADOR AUTO
A SOLUÇÃO PERFEITA PARA VIDROS EMBACIADOS E OUTROS PROBLEMAS
DE HUMIDADE NO SEU CARRO.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Combina uma forte capacidade de absorção de humidade com
 a máxima facilidade de utilização, e é reutilizável!
Este desumidificador portátil para o carro protege contra os
 problemas provocados pela humidade como mofo, fungos,
 ferrugem e maus odores. Previne o efeito de condensação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Carro, caravana, barco, campismo

PROPRIEDADES
· Fácil de usar: o símbolo da gota de água mostra quando o
 desumidificador está vazio (azul) / cheio (rosa)
· Sustentável: Reutilizável por muitos anos
· Recarga rápida: 6 minutos no microondas a 600 watts
· Multi-facetado: Ideal para carros, caravanas, campistas e
 barcos
· 100% anti-fugas

APLICAÇÃO
Instruções de utilização: 
USAR: Remova o saco de plástico antes do primeiro uso.
Coloque o Desumidificador Auto dentro do carro, de
preferência próximo do pára-brisas. Quando o indicador
de humidade (na forma de uma gota de água) mudar de
cor de azul para rosa, significa que está completamente
cheio e é necessário recarregar para uma nova utilização.
RECARREGAR: Coloque o Desumidificador Auto numa tigela
ou prato adequado para ir ao micro-ondas, com o indicador
de humidade voltado para cima. Deixe no micro-ondas
por 6 minutos a 600 watts. PRONTO PARA REUTILIZAR:
Depois de recarregar no micro-ondas, a humidade dentro do
desumidificador evapora e o indicador de humidade fica azul
novamente. Está pronto para ser reutilizado!
Manchas/resíduos:  Não reutilize o desumidificador no caso de
manchas de óleo ou gordura no tecido, pode queimar o tecido
durante a recarga.
Pontos a ter em conta:  CUIDADO, QUENTE!: O Desumidificador
Auto fica muito quente depois de recarregar no micro-ondas.
Não exceda o tempo de secagem ou potência recomendados.
Fique atento ao micro-ondas enquanto recarrega. Recarregue
apenas quando o desumidificador estiver totalmente cheio.
Não reutilize o desumidificador no caso de manchas de
óleo ou gordura no tecido, pode queimar o tecido durante
a recarga. Não recarregue no forno! Como alternativa ao
microondas, o desumidificador pode ser recarregado ao sol ou
num aquecedor central. Caso a humidade no desumidificador
não tenha evaporado totalmente após 6 minutos a 600 watts,
deixe o desumidificador esfriar e repita com outra recarga de 6
minutos a 600 watts.

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
300g

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições
nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso
produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.
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