
Tech-Rescue MAXI-Информация 

 

Сигурно – Бързо – Лесно  

Изсушете бързо намокрената техника 

 

Този комплект премахва бързо и сигурно влагата от електронни устройства чрез 

следване на няколко много прости, но ефикасни указания. Той действа като авариен 

спасителен комплект за мобилни телефони, таблети, фотоапарати, МP3 плейъри и 

всякакви други електронни или работещи на батерии устройства. 

 

Ако сте изпуснали устройството си във вода, следвайте няколко прости указания и този 

комплект ще извлече влагата. Бързото изваждане на захранващия източник и 

извличането на влагата може да спаси вашето устройство и данните ви. Ако сте го 

изпуснали не във вода, а в друга течност, изплакнете го с чиста вода.  

 

Пълните инструкции се намират вътре върху спасителния плик – следвайте ги 

внимателно. 

Внимание: Пазете далече от достъп на деца. НЕ ЯЖТЕ материалите, съдържащи се в 

този пакет. 

При поглъщане търсете незабавно медицинска помощ. 

 

Отказ от отговорност: Този продукт е тестван много обстойно и е показал успешно 

възстановяване на електронни устройства, които са били подложени на въздействие на 

вода и влага. Поради разнообразието на обстоятелства, не можем да предоставим 

гаранция за възстановяване от повреда. С отварянето на този пакет се счита, че вие сте 

приели този отказ от отговорност. 



Tech-Rescue – Ръководство за употреба 

Ние вярваме, че ще успеете да възстановите своето устройство. 

 

1. ИЗКЛЮЧЕТЕ устройството. 

2. НЕ натискайте никакъв бутон по устройството. 

3. Ако в устройството има батерия или SIM карта, извадете ги и оставете капака 

отворен. 

4. При смартфоните, при които е трудно да се отвори задния капак, следните указания 

могат да се изпълнят и при неотворен телефон. ВАЖНО: ако устройството е било 

намокрено не с вода, а с други течности, като напитки, солена вода, вода от плувен 

басейн или каквато и да е друга замърсена течност, изплакнете частите ЩАТЕЛНО с 

ЧИСТА вода преди да продължите. Използвайте купа или слаба струя на чешмата, но 

не и силна водна струя.  

5. Подсушете с хартиена или друга салфетка докато премахнете всяка видима вода или 

течност върху устройството. 

6. Отрежете или откъснете горната част на плика и отворете ципа. 

7. Поставете в плика устройството, батерията, SIM картата или всяка друга част от 

устройството. Торбичките с изсушаващо вещество са вече в плика – не ги изваждайте. 

Затворете плътно ципа на плика. 

8. Имайте търпение – изсушаващото вещество ще  изтегли останалата влага за известно 

време. Препоръчваме да оставите устройството запечатано в плика за 48 часа. Ако 

устройството е по-голямо, трябва да го оставите за 72 часа. Ако спасявате устройство, 

което не можете да разглобите, препоръчваме да го оставите още 12 часа.  

9. След изтичане на това време, поставете обратно батерията и включете устройството. 

След възстановяване на данните веднага им направете архив. ВНИМАНИЕ: 

Подаването на захранване преди пълно изсушаване може да предизвика повреда. 

10. Някои устройства освен навлажняването може да имат и друга повреда и поради 
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