
 

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE       FOGGYSTOP HOME MAXI 
 
Popis funkce   

FoggyStop Plus je inovativní produkt pohlcující vlhkost v prostoru. Na 
rozdíl od jiných výrobků jej lze po použití regenerovat a znovu použít až 
100 x. Snížením vlhkosti FoggyStop omezuje tvorbu plísní, množení 
zdraví nebezpečných bakterií a vzniku koroze. Je vhodný do spíží, 
šaten. skříní, kontejnerů, všude tam, kde je nutné chránit obsah před 
vlhkostí a s ní souvisejícími problémy (plíseň, koroze, množení 
mikroorganismů) a pro vysoušení předmětů (byliny, květiny apod.).  

Další využití je na chalupě a chatě, lodích, hausbótech a karavanech, v 
obchodě, skladu nebo dílně, v garáži, v podkroví nebo ve sklepě. V 
místnostech a prostorách, kde je špatná cirkulace vzduchu, nebo nejsou 
vytápěny. Pohlcuje také nepříjemné pachy, je vhodný do prostor, kde 
jsou unístěny nebo převáženy domácí zvířata.  

Lze jej použít také do auta, zvláště typu VAN a dodávky. Pohlcování 
vlhkosti je však vzhledem k určení pomalejší než u FoggyStop plus. 
Naproti tomu vzhledm k hmotnosti 350g, pohltí dvojnásobek vodních par.  
Hodí se tedy pro dlouhodobější vysušování interiéru, nikoli pro zabránění 
mlžení nebo zamrzání skel.  

Pro tento účel je vhodné jej kombinovat s výrobkem Foggystop plus.  
 
FoggyStop Home automaticky jímá. absorbuje přebytečnou vlhkost 
vzduchu. Absorbovanou vodu udržuje v náplni, takže obal výrobku 
zůstává suchý. Náplň není potřeba vyměňovat, jen regenerovat. Čas pro 
regeneraci je indikován kolorimetrickým vlhkoměrem na obalu. 

  
Návod k použití 

1. Výrobek vybalte z plastového sáčku až před vložením do prostoru. 
2. Položte jej tak, aby barevný kruh byl viditelný. Obal výrobku je opatřen 

kolorimetrickým vlhkoměrem (kruh orámovaný zelenou linkou). Kruh mění 
barvu podle stupně zavlhčení obsahu. Zcela suchý Foggystop indikuje 
hnědožlutou barvou, která vlhkostí přechází v  zelenožlutou barvu. Zcela 
zelenožlutý kruh indikuje nutnost regenerace. 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 keramický talířek, určený do mikrovlnné 
trouby.  
B) Snižte výkon trouby na 650 W a nastavte čas na 6 minut. 
Spusťte troubu. Po ukončení otevřete mikrovlnou troubu a počkejte 15 
minut, než se odvětrá od vlhkosti a výrobek vychladne. Po úplném 
vychladnutí a odpaření vlhkosti i z obalu (po cca 30 minutách) by měl kruh 
vlhkoměru být opět hnědožlutý.    

 
 
Pozor!!!  NIKDY NENASTAVUJTE DELŠÍ ČAS OHŘEVU. 
Před vyjmutím z trouby vyčkejte nejméně 15 minut!! Výrobek bude mít 
vysokou teplotu a hrozí NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ. 
 
Informace ke kolorimetrickému vlhkoměru 

Vlhkem a opakovanou regenerací dochází ke snižování intenzity změny 
barvy vlhkoměru. Tento jev není vadou výrobku a nemůže být předmětem 
reklamace.  

Bezpečnost 

VÝROBEK PŘI PŘEDPOKLÁDANÉM POUŽITÍ UVEDENÉM V NÁVODU 
BEZPEČNÝ. Je přírodní, netoxický, nehořlavý a chemicky vysoce inertní.  
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 Umístěte 
výrobek mimo dosah děti do 6 let 
 
První pomoc 

V případě požití nebo vdechnutí obsahu nedochází k vážnému ohrožení 
zdraví, přesto je však nutné ihned navštívit lékaře, který určí další postup. 
 
Hmotnost výrobku je bez absorbované vody 360 ± 10 g 
Výrobce: Traiva s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava, Česká republika 
V licenci SignUS Corporation Inc., USA  



Podrobný popis naleznete na  www.foggystop.eu 


