Instrucţiuni de folosire

Pingi Shoe Dry Advanced
Vă mulţumim că aţi ales acest produs de calitate din gama de produse Pingi: noua generaţie de
dezumidificatoare uşor de utilizat. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de folosire şi
să le păstraţi într-un loc sigur.
Aplicaţii:
Acest produs a fost special conceput pentru a vă menţine încălţămintea uscată şi în formă.
Utilizându-l frecvent, veţi constata că pantofii dumneavoastră vor deveni mai rezistenţi şi îi veţi
folosi mai mult. În plus, senzaţia de disconfort pe care o simţiţi atunci când pantofii se umezesc
va dispărea.
Pingi Shoe Dry usucă rapid pantoful dinspre interior spre exterior. Produsul combate cu eficienţă
problemele de transpiraţie şi umezeală din interiorul pantofului. Acesta înlătură bacteriile,
mirosurile neplăcute, mucegaiul şi factorii care ar putea dăuna căptuşelii şi tălpii pantofilor.
Folosiţi acest produs în încălţările pe care le utilizaţi zilnic, în tenişi umezi sau cu orice
încălţăminte care provoacă transpiraţia din abundenţă a picioarelor.
Înainte de prima utilizare
Nu uitaţi că înaintea utilizării produsului pentru prima oară, trebuie să îl uscaţi. Pentru a vă
asigura că produsul Pingi Shoe Dry are o capacitate de absorbţie maximă, conectaţi ştecherul în
partea din spate a aparatului şi apoi contactaţi-l la o sursă de alimentare. Procesul de uscare se
va declanşa automat când produsul Pingi Shoe va fi conectat la sursa de alimentare. La prima
utilizare, conectaţi ambele dispozitive la sursa de alimentare timp de aproximativ 8-15 ore.
Când uscarea este completă, ecranul indicatorului va deveni albastru deschis.
Instrucţiuni de utilizare

1. Ecranul indicatorului aflat în centrul dispozitivul va avea acum culoarea albastru deschis.

Acest lucru indică faptul că aparatul are o capacitate maximă de absorbţie a umezelii. Pingi
Shoe Dry este gata de utilizare şi poate fi introdus în pantof. Întinzătorul flexibil trebuie
împins în pantof cu bila îndreptată în partea din spate. Nu conectaţi ştecherul la sursa de
alimentare acum; Pingi absoarbe umezeala fără ajutorul energiei electrice.
2. Pe parcursul utilizării, ecranul indicatorului îşi va schimba culoarea din albastru în mov şi apoi
în roz. Acest lucru indică faptul că dispozitivul a absorbit toată umezeala şi trebuie uscat.
Procedura este aceeaşi cu procedura urmată la prima utilizare.
3. În timpul uscării, umezeala absorbită de către dispozitiv va fi evaporată treptat. După 8-15
ore de descărcare, ecranul indicatorului va reveni la culoarea albastră. Acum puteţi
deconecta aparatul de la sursa de alimentare iar Pingi Shoe Dry va fi din nou gata de
utilizare. Uscarea se efectuează cel mai bine într-un spaţiu închis bine aerisit şi se poate
repeta de câte ori doriţi.
4. Pingi Shoe Dry a fost creat pentru a păstra în condiţii optime o gamă largă de tipuri de
încălţăminte.

Dacă totuşi întâmpinaţi dificultăţi la
instalarea dispozitivului în pantof, puteţi
înlătura cu grijă prima parte a întinzătorului.
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Curăţare
Dacă este necesar, ştergeţi partea exterioară a produsului Pingi Shoe Dry cu o cârpă uşor
umezită. În timpul uscării, dispozitivul distruge bacteriile şi alţi factori nocivi absorbiţi de apă.
Atenţie
1. Nu introduceţi produsul Pingi Shoe Dry în apă.

2. Nu loviţi şi nu deschideţi dispozitivul.
3. Nu acoperiţi produsul Pingi Shoe Dry în timpul uscării şi evitaţi să puneţi dispozitivul în
4.

contact cu suprafeţe sensibile la umezeală. Nu descărcaţi produsul Pingi Shoe Dry în spaţii
insuficient aerisite.
În timpul uscării, Pingi Shoe Dry se poate încălzi sau se poate încinge şi va elimina vapori de
apă. Aşadar, aveţi grijă când îl atingeţi.
Nu ţineţi dispozitivul conectat la sursa de alimentare mai mult de 15 ore.

5.
6. În timpul descărcării, nu ţineţi dispozitivul la îndemâna copiilor, deoarece acesta poate
degaja căldură.

7. Urmaţi cu atenţie instrucţiunile acestei broşuri pentru a asigura buna funcţionare şi
rezistenţa produsului.

Garanţie
Intax Trading oferă garanţie pentru produsul Pingi pentru orice defecte de material sau defecte
de fabricaţie, pentru o perioadă de 2 ani de la prima achiziţionare. În cazul în care se vor
constata defecte ale materialului din care este confecţionat produsul sau defecte de fabricaţie,
Intax Trading va repara sau va înlocui dispozitivul cu un produs similar sau cu un produs cu
specificaţii mult mai bune. Deteriorările provocate dispozitivului din motive de neglijenţă,
accidente, abuz, lipsa de curăţare şi îngrijire sau utilizarea în alte scopuri care opuse celor
menţionate în instrucţiunile de folosire, nu vor face obiectul garanţiei. De asemenea, se vor
aplica şi prevederile legale referitoare la achiziţiile făcute de consumatori. În cazul unei
defecţiuni, vă rugăm să returnaţi produsul împreună cu dovada de achiziţionare. Dacă
defecţiunea dispozitivul a fost cauzată din alte motive decât cele legate de materialul din care a
fost confecţionat sau din cauza unui defect de serie, veţi plăti o taxă de revizie şi de reparaţie.
Specificaţiile produsului
Cod produs: SV-240A-RO
Nr. lot: -CD127Sfat: pentru informaţii şi sfaturi , accesaţi site-ul nostru: www.intax.ro
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