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Návod k použití FoggyStopu 

Rychlý návod 

 

1. Vybalte z plastového sáčku až v autě.  

2. Připevněte pomocí suchého zipu za držáky opěrky hlavy, madlo dveří nebo kdekoli jinde v 

automobilu, kde nebude bránit řidiči ve výhledu a bude volně viset v prostoru.  

 

Popis funkce 

 

Odvlhčovač FoggyStop je inovativní produkt zabraňující zamlžení i vzniku námrazy na vnitřní 

straně skla automobilu. Již žádné hadříky, škrabky nebo spreje. FoggyStop automaticky udržuje 

vlhkost vzduchu v autě pod rosným bodem a tak k zamlžení nebo zamrznutí jinovatky nemůže dojít 

na základě fyzikálních zákonů. FoggyStop lze snadno připevnit kdekoli v autě pomocí suchého 

zipu. Náplň v produktu má životnost 3 roky.  

 

A. REGENERACE 

 

Pokud byl výrobek používán více než jeden měsíc, je potřeba regenerovat náplň - odstranit 

absorbovanou vlhkost ve výrobku.  

Ekupectví doporučuje vysoušet FoggyStop spíše na topení. Trvá to o něco déle, ale 

vyhnete se riziku, že to přeženete s výkonem MW trouby a nebezpečí spálení 

Foggystopu. 

 

1. Odstranění vlhkosti z výrobku vložením do mikrovlné trouby: Vložte na talířek do 

mikrovlné trouby, nastavte výkon na maximum a čas na 2 minuty (při výkonu 800 

W). Pozor!!! Před vyjmutím z trouby vyčkejte nejméně 10 minut!! Výrobek bude 

mít vysokou teplotu, NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ.  

2. Odstranění vlhkosti z výrobku vložením do elektrické trouby: Nastavte termostat trouby 

na 150 stupňů C. Zapněte troubu a po dosažení teploty výrobek vložte do trouby na 5 

minut. Vypněte troubu a po 30-60 minutách chladnutí vyjměte z trouby za použití 

kuchařské chňapky. Pozor!!! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ.  

 

B. BEZPEČNOST 

 

VÝROBEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ MATERIÁLY, KTERÉ BY MOHLY PŮSOBIT NA LIDSKÉ 

ZDRAVÍ. Základem je speciálně oxidovaný křemík, který je netoxický, nehořlavý a 

chemicky vysoce inertní. Díky nanotechnologii je povrch náplně až 800m2 /g což při 

hmotnost náplně 150g představuje povrch 1.200.000 m2 pro jímání vlhkosti. Pokud přece 

jen dojde k rozřezání obalu a vysypání obsahu, vysajte automobil důkladně vysavačem. 

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. Pokud vozíte v automobilu děti do 6 

let, umístěte výrobek tak, aby na něj nemohly dosáhnout.  

 

PRVNÍ POMOC 

 

V případě požití nebo vdechnutí obsahu nedochází k akutnímu ohrožení zdraví, přesto je 

však nutné ihned navštívit lékaře, který určí další postup.  
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