
6315088 - BISON VOCHTVRETER® AUTO 300 G NL/FR

VOCHTVRETER® AUTO
DÉ PERFECTE OPLOSSING VOOR BESLAGEN RAMEN EN VOCHTBESTRIJDING
IN AUTO'S

PRODUCTOMSCHRIJVING
Bison Vochtvreter® Auto bestrijdt vocht, condens en muffe
 geurtjes in de auto door overtollig vocht te absorberen. Het
 is daarmee de perfecte oplossing tegen beslagen ramen en
 draagt bij aan een veilig zicht. De Vochtvreter® Auto is schoon
 & makkelijk in gebruik en oplaadbaar voor hergebruik.

TOEPASSINGSGEBIED
Vochtvreter® Auto is de perfecte oplossing voor beslagen ruiten
en andere vochtproblemen in uw auto. De Vochtvreter® kan
ook worden gebruikt in campers, boten en caravans en op
woonlocaties.

EIGENSCHAPPEN
· Eenvoudig in gebruik: indicator geeft aan wanneer de
 luchtontvochtiger leeg / vol is 
· Duurzaam: jarenlang herbruikbaar met behulp van opladen in
 de magnetron 
· Snel opladen: 6 minuten in de magnetron 
· Veelzijdig inzetbaar: ideaal voor auto's, campers, boten en
 caravans 
· 100% lekdicht

VERWERKING
Gebruiksaanwijzing: 
GEBRUIK: Verwijder de plastic zak voor het eerste gebruik.
Plaats de Vochtvreter® Auto in de auto (bij voorkeur dicht
bij de voorruit). Wanneer de vochtindicator (in de vorm van
een waterdruppel) op de Vochtvreter® van kleur verandert
van blauw naar roze is veranderd, is de Vochtvreter®
volledig volgezogen. OPLADEN IN DE MAGNETRON: Zet de
Vochtvreter® Auto in een schone (magnetronbestendige) kom
met de vochtindicator naar boven. Laad de Vochtvreter® Auto
6 minuten op in een magnetron op 600 watt. KLAAR VOOR
HERGEBRUIK: Na opladen in de magnetron is het vocht in de
Vochtvreter® Auto verdampt en wordt de vochtindicator weer
blauw en is hij klaar voor hergebruik!
Aandachtspunten:  LET OP, HEET: De Vochtvreter® is na het
opladen in de magnetron erg heet. Overschrijd de aanbevolen
droogtijd of wattage niet. Blijf tijdens het opladen bij de
magnetron. Laad de Vochtvreter® alleen op als hij volledig is
volgezogen. Gooi de Vochtvreter® weg bij olie- of vetvlekken
op de stof, omdat de stof hierdoor kan worden geschroeid
tijdens het opladen. Niet opladen in een oven! Als alternatief
voor een magnetron kan de vochtvreter in de zon of op de
centrale verwarming worden opgeladen. Als het vocht in
de Vochtvreter® na 6 minuten op 600 watt niet volledig is
verdampt, laat hem dan afkoelen en laad hem nogmaals op
gedurende 6 minuten op 600 watt.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden
waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het
gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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