
6S01 típusú
elektromos szúnyogirtó

vigyázat!
Figyelem! gondoSan tanulmányozzuk át a jelen útmutatóban Foglalt utaSítáSokat, mivel ezek 
FontoS tudnivalókat tartalmaznak a kéSzülék biztonSágoS beüzemeléSére, haSználatára éS 
karbantartáSára vonatkozóan.
Későbbi használat céljából őrizzük meg a jótállási jegyet, a számlát, valamint az útmutatót.
Amint a csomagolásból kivettük a terméket, ellenőrizzük annak sértetlenségét. Amennyiben szabad szemmel látható sérülést 
észlelünk, ne vegyük használatba a készüléket, hanem forduljunk a viszonteladóhoz, szakszervizhez.
Csomagolóanyagot ne hagyjunk olyan helyen, ahol gyermekek hozzáférnek, valamint ne hagyjuk, hogy gyermekek játszanak a 
készülékkel: ez egy elektromos berendezés, és kezeljük is ennek megfelelően.
Mielőtt a készüléket csatlakoztatjuk a hálózati áramkörhöz, ellenőrizzük, hogy annak paraméterei megfeleljenek a készülék tí-
pustábláján feltüntetett, a tápfeszültségre vonatkozó névleges értékekkel.  
Amennyiben a dugvilla és a hálózati fali ajlzat nem kompatibilisek, az aljzatot képzett villanyszerelővel cseréltessük ki.
Ne használjuk olyan adaptert vagy hosszabbítót, amely nem felel meg az érvényes biztonsági előírásoknak, vagy meghaladja 
az áramterhelhetőségre vonatkozó értékhatárokat.
Amennyiben nem használjuk a készüléket, a dugvillát húzzuk ki a fali csatlakozó aljzatból, valamint ellenőrizzük, hogy a készü-
lék ki legyen kapcsolva.
A fali csatlakozó aljzatból a dugvillát ne a tápkábelnél fogva húzzuk ki.
Az elektromos berendezés használata során szigorúan tartsuk be a következőket:
- Ne érintsük a készüléket nedves, vizes kézzel.
-  A készüléket testi, mentális, érzékszervi fogyatékkal élő személyek (beleértve a gyermekeket), továbbá a kellő tapasztalattal, 

tudással nem bíró személyek kizárólag egy, az ő biztonságukért felelős személy megfelelő felügyele alatt használhatják, illet-
ve ha ezen személyek a készülék biztonságos használatára vonatkozóan a szükséges utasításokat megkapták, és az esetle-
ges veszélyeket megértették. Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak.

-  Ne hagyjuk, hogy a készüléket kültéri behatások érjék (eső, erős napsütés stb.).
- Gondosan bánjunk a készülékkel.
A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint testi, mentális, érzékszervi fogyatékkal élő személyek, továbbá a kellő ta-
pasztalattal, tudással nem bíró személyek is használhatják abban az esetben, ha a megfelelő felügyelet biztosított, il-
letve ezen személyek a készülék biztonságos használatára vonatkozóan a szükséges utasításokat megkapták, és az 
esetleges veszélyeket megértették. Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak. Tisztítást, karbantartást felügyelet nél-
kül gyermek nem hajthat végre.
A készülék kizárólag beltéri használatra szolgál, ne használjuk szabadtéren.
A készüléket tegyük olyan helyre, ahol gyermek nem fér hozzá.
A készüléket istállóban, pajtában, vagy hasonló helyen tilos használni.
A készüléket tilos olyan helyen használni, ahol gyúlékony gázok, robbanásveszélyes porok vannak jelen.
Amennyiben a készülék leállna, meghibásodna vagy sérülne, azonnal húzzuk ki azt a fali csatlakozó aljzatból. Ne pró-
báljuk magunk megjavítani, ehelyett forduljunk a gyártó által elfogadott, hivatalos márkaszervizhez.
Amennyiben a tápkábel megsérül, annak cserélje kizárólag a gyártó felhatalmazásával bíró márkaszervizben történhet.
Biztonsági okokból a készülék burkolatát soha ne nyissuk fel.
A készülék otthoni használatra készült, bármely eltérő jellegű felhasználási mód helytelennek és egyúttal veszélyesnek minősül.
Ne takarjuk le a készüléket.
A készülék a 2006/95/EC és 2004/108/EC irányelvekben foglaltaknak megfelelően került gyártásra.
A műszaki adatok a készülék típustábláján feltüntetésre kerültek.

A készüléket fali csatlakozó aljzatba illesztve a működést jelző lámpa világít.
Az elektromos szúnyogirtó egy speciális sugárzó aktinikus lámpával van ellátva, amely teljességgel ártalmatlan, azonban oda-
vonzza a rovarokat, melyek a belső elektromos rácshoz hozzáérve áramütést szenvednek és elpusztulnak.
A rovarok teljes kiirtása érdekében lehetőleg egész éjszaka működtessük a készüléket.
Amikor nem használjuk a készüléket, húzzuk ki azt a fali csatlakozó aljzatból.
A készülék a nap 24 órájában folyamatosan képes működni.



karbantartáS
A készülék tisztítását puha, enyhén nedves kendővel végezzük.
Ne használjunk maró hatású vegyszert, oldószert.
Ne használjunk erősen folyó anyagot, bő folyadékot, vagy vízzel bőven átitatott kendőt: ezek a készülékbe beszivárogva hely-
rehozhatatlan károkat okoznak.
Soha ne merítSük a kéSzüléket vízbe.

jótálláS
általános feltételek
A jótállás a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes.
A jótállás csak abban az esetben érvényes, amennyiben jelen jótállási jegy megfelelően kitöltésre került, valamint ehhez a vá-
sárlás dátumát igazoló számla is mellékelve van.
A jótállás a készülék gyári okokra visszavezethetően meghibásodott alkatrészek javítására, cseréjére vonatkozik.
A már nem garanciális készülékre is vonatkozik ügyféltámogatás (díjazás ellenében).
A gyártó elhárít bárminemű személyt, állatot ért k árra, sérülésre vagy anyagi kárra vonatkozó felelősséget, amely a készülék 
nem megfelelő használatából, és az útmutatóban foglalt utasítások figyelmen kívül hagyásából ered.

korlátozó kitételek
A gyártónak a jótállásra és az egyéb felelősségre vonatkozó kötelezettsége érvényét veszti, amennyiben:
-  illetéktelen személy a készüléket nem megfelelően kezelte, meg nem engedett műveletet hajtott végre,
- a készülék szállítása, használata, tárolása nem megfelelően történt.
A jótállás nem vonatkozik esztétikai jellegű sérülésre, károsodára, vagy egyéb károsodásra, amely a készülék használhatósá-
gát nem érinti.
Amennyiben a felhasznált anyagok gondos válogatása és a minőség iránt elkötelezett gyártás ellenére a vásárolt készülék meg-
hibásodna, vagy egyéb információra volna szükségünk, javasoljuk, hogy forduljon a legközelebbi viszonteladóhoz.

FoNTos TudNivAlók A készülék leselejTezésével kApcsolATosAN (2002/96/ec eu iráNyelv)
A készüléket annak élettartama végén ne selejtezzük le közönséges lakossági hulladékként, ehelyett veszélyes hul-
ladék átvételére jogosult telepen adjuk le, ezzel védjük környezetünket, embertársaink egészségét, valamint lehe-
tővé tesszük, hogy a készüléket alkotó elemek, anyagok újrahasznosításra kerüljenek, ezzel jelentős energiát, for-
rást megtakarítva. Erre emlékeztet a készüléken is megtalálható áthúzott szemeteskuka.
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