
 

 

Fidbox beépítési útmutató 
 

Gratulálunk, hogy a fidbox® beépítése mellett döntött. Ez jó döntés a bútorzatai biztonsága és 

az ügyfelei egészsége érdekében. Amikor a fidbox® amit rendelt mellőzi (kihagyja) a 

páratartalom „kamrát” , leellenőrizzük a teljes funkcionalitását, és ezt az általunk nyújtott 

garanciával tesszük. 

Kérjük, vegye figyelembe az alábbi ajánlásokat, és segítse a fidbox® folyamatos 

funkionalitálásának biztosítását.  

A beépítés előtt válassza ki a fidbox® optimális helyét az építővel vagy az építésszel együtt. 

A fidbox® a szobák legváltozékonyabb klímájú területein kell elhelyezni, például a szoba 

közepére vagy a padlófűtés területeire. Minden szobához, amelynek alapterülete meghaladja a 

30 m² alapterületet, minimum egy fidbox-ot kell tervezni, ha a szoba mérete nagyobb, akkor a 

teljes fával burkolt padlóterület 50 m²-nél egyet megosztva. 

Többszintes épületekben és / vagy több fűtőkörrel rendelkező helyiségekben padlónként vagy 

fűtőkörönként legalább egy fidbox®-nak kell lennie. 

Örömmel nyújtunk támogatást a tervezési szakaszban. Tekintse meg a weboldalunkon 

elérhető „Hol helyezze el a fidbox®-ot” című kiadványunkat.  

Please Tartsa be:(az olvasási hibákat az alábbiak be nem tartásából eredhetnek)  

 nem szabad a fidbox® felett vagy rajta bútorokat elhelyezni  

  ne helyezzen textil szőnyegeket oda, ahol a fidbox® van elhelyezve 

 kerülje az erős mágneses mezőket a fidbox®-on vagy a felett  

 

Figyelmeztetés! 

  Tárolja a fidbox®-ot száraz és fagymentes helyen  (+ 17 ° C és + 23 ° C között)  

 A fidbox®-ot felhasználásig tárolja a hozzá adott tárolódobozban.  

 A védelem nélküli fidbox®-ot soha ne tegye ki napfénynek, és ne kerüljön vízbe.  

 Ne repedjen meg, és ne hajlítsa meg. Soha ne fúrjon vagy fűrészeljen a fidbox®-on.  

  Ne tárolja a fidbox® mágneses mezők közelében.  

 

Az akkumulátor erejének elvesztése esetén a tárolt adatok az áramkimaradás után sok évig 

érintetlenek maradnak, és helyreállíthatók. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba a 

Floorprotectorral. Látogasson el a www.floorprotector.at weboldalra is. 

Ott további részletes információkat talál a fidbox V6 felhasználói kézikönyvében, a műszaki 

adatlapokban és a beépítési útmutató fordításában különböző nyelveken, valamint 

információkat az új fidbox® APP-ról. 

 


