
6S04 típusú
Elektromos szúnyogirtó lámpa

vigyázat!
FigyElEm! gondoSan tanulmányozzuk át a jElEn útmutatóban Foglalt utaSítáSokat, mivEl EzEk 
FontoS tudnivalókat tartalmaznak a kéSzülék biztonSágoS bEüzEmEléSérE, haSználatára éS 
karbantartáSára vonatkozóan.
A készüléket 8 év feletti gyermekek, vAlAmint testi, mentális, érzékszervi fogyAtékkAl élő szemé-
lyek, továbbá A kellő tApAsztAlAttAl, tudássAl nem bíró személyek is hAsználhAtják AbbAn Az eset-
ben, hA A megfelelő felügyelet biztosított, illetve ezen személyek A készülék biztonságos hAsz-
nálAtárA vonAtkozóAn A szükséges utAsításokAt megkApták, és Az esetleges veszélyeket megér-
tették. gyermekek A készülékkel nem játszhAtnAk. tisztítást, kArbAntArtást felügyelet nélkül 
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 helyen hAsználni, hogy gyúlékony gázok, robbAnásveszélyes porok vAnnAk je-
len.
A lámpA cseréjét kizárólAg A gyártó felhAtAlmAzásávAl bíró márkAszerviz végezheti el.
Amennyiben A tápkábel megsérül, AnnAk cserélje kizárólAg A gyártó felhAtAlmAzásávAl bíró már-
kAszervizben történhet.

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 paraméterekkel.  
Amennyiben a dugvilla és a hálózati fali ajlzat nem kompatibilisek, a dugvillát 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.
- ne használjuk a készüléket úgy, hogy mezítláb vagyunk.
-  ne hagyjuk, hogy a készüléket kültéri behatások érjék (eső, erős napsütés stb.).
- ne bánjunk durván a készülékkel, ne hagyjuk, hogy idegen tárgynak ütődjön.
Amennyiben a készülék meghibásodna, sérülne, azonnal húzzuk ki azt a fali csatlakozó aljzatból. ne érintsük meg a készülé-
ket. forduljunk a gyártó által elfogadott, hivatalos márkaszervizhez.
Amennyiben úgy döntünk, hogy a továbbiakban már nem kívánjuk használni a készüléket, a tápkábel elvágásával tegyük azt 
működésképtelenné - természetesen előzőleg húzzuk ki azt a fali csatlakozó aljzatból.
Amennyiben a tápkábel megsérül, kizárólag a gyártó felhatalmazásával bíró, hivatalos márkaszervizben cseréltessük azt ki.
A készülék otthoni használatra készült, bármely eltérő jellegű felhasználási mód helytelennek és egyúttal veszélyesnek minősül.
ne használjuk a készüléket szabadtéren.
biztonsági okokból a készülék burkolatát soha ne nyissuk fel.
A készülék teljes értékű működésének fenntartása érdekében csak eredeti gyári alkatrészt használjunk.
A védőrácson keresztül sohA ne dugjunk át fém tárgyAkAt.

1 - Sugárzó lámpa
2 - Akasztó
3 - tartó

             veszély! nagyfeszültség!

A készülék a vonatkozó 2006/95/ec és 2004/108/ec irányelveknek megfelelően került tervezésre, gyártásra.
műszaki adatok: lásd a készülék típustábláján.

6A13 típusú UV-s elektromos szúnyogirtó lámpa
VigyázAt!
Figyelem! gondosAn tAnUlmányozzUk át A jelen útmUtAtóbAn FoglAlt UtAsításokAt, miVel ezek 
Fontos tUdniVAlókAt tArtAlmAznAk A készülék biztonságos beüzemelésére, hAsználAtárA és 
kArbAntArtásárA VonAtkozóAn.
A készüléket 8 év feletti gyermekek, vAlAmint testi, mentális, érzékszervi fogyAtékkAl élő szemé-
lyek, továbbá A kellő tApAsztAlAttAl, tudássAl nem bíró személyek is hAsználhAtják AbbAn Az eset-
ben, hA A megfelelő felügyelet biztosított, illetve ezen személyek A készülék biztonságos hAsz-
nálAtárA vonAtkozóAn A szükséges utAsításokAt megkApták, és Az esetleges veszélyeket megér-
tették. gyermekek A készülékkel nem játszhAtnAk. tisztítást, kArbAntArtást felügyelet nélkül 
gyermek nem hAjthAt végre.
A készülék kizárólAg beltéri hAsználAtrA szolgál, ne hAsználjuk szAbAdtéren. A készüléket gyer-
mekektől tArtsuk távol. A készüléket istállóbAn, pAjtábAn, vAgy hAsonló helyen tilos hAsználni.
A készüléket tilos olyAn helyen hAsználni, Ahol gyúlékony gázok, robbAnásveszélyes porok vAn-
nAk jelen. A lámpA cseréjét kizárólAg A gyártó felhAtAlmAzásávAl bíró márkAszerviz végezheti el.
Amennyiben A tápkábel megsérül, AnnAk cseréje kizárólAg A gyártó felhAtAlmAzásávAl bíró már-
kAszervizben történhet.
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 gyerme-
kek 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 megfe-
leljenek a készülék típustábláján feltüntetett, a tápfeszültségre vonatkozó paraméterekkel.  Amennyiben a dugvilla és a hálózati 
fali ajlzat nem kompatibilisek, a dugvillát képzett villanyszerelővel cseréltessük ki. ne használjuk olyan adaptert vagy hosszab-
bítót, amely nem felel meg az érvényes biztonsági előírásoknak, vagy meghaladja az áramterhelhetőségre vonatkozó értékha-
tárokat. Amennyiben nem használjuk a készüléket, a dugvillát húzzuk ki a fali csatlakozó aljzatból, valamint ellenőrizzük, hogy 
a készülék 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.
- ne használjuk a készüléket úgy, hogy mezítláb vagyunk.
-  ne hagyjuk, hogy a készüléket kültéri behatások érjék (eső, erős napsütés stb.).
- ne bánjunk durván a készülékkel, ne hagyjuk, hogy idegen tárgynak ütődjön, ne rázzuk a készüléket.
Amennyiben a készülék meghibásodna, sérülne, azonnal húzzuk ki azt a fali csatlakozó aljzatból. ne érintsük meg a készülé-
ket. forduljunk a gyártó által elfogadott, hivatalos márkaszervizhez. Amennyiben úgy döntünk, hogy a továbbiakban már nem 
kívánjuk használni a készüléket, a tápkábel elvágásával tegyük azt működésképtelenné - természetesen előzőleg húzzuk ki azt 
a fali csatlakozó aljzatból. Amennyiben a tápkábel megsérül, kizárólag a gyártó felhatalmazásával bíró, hivatalos márkaszerviz-
ben cseréltessük azt ki. A készülék otthoni használatra készült, bármely eltérő jelle-
gű felhasználási mód helytelennek és egyúttal veszélyesnek minősül. ne használjuk 
a készüléket szabadtéren. balesetmegelőzési okokból a készülék burkolatát soha ne 
nyissuk fel. A készülék teljes értékű működésének fenntartása érdekében csak ere-
deti gyári alkatrészt használjunk.
A védőrácson keresztül sohA ne dugjunk át fém tárgyAkAt.

220-240v / 50-60hz
A készülék a vonatkozó 2006/95/ec és 2004/108/ec irányelveknek  
megfelelően került tervezésre, gyártásra.
műszaki adatok: lásd a készülék típustábláján.

1. szürkületi érzékelő fedele
2. on/off (be/ki) gomb
3. fogantyúk
4. levegő bemeneti nyílás
5. biztonsági rögzítőcsavar
6. tölcsér tartó
7. tárolódoboz

Art. 6A13 
insect trAp 
 
WArnings. 
Attention : cArefully reAd the instructions contAined in this mAnUAl As they 
provide importAnt inFormAtion regArding the sAFety oF instAllAtion, Use And 
mAintenAnce. importAnt instructions to keep for future reference. 
this AppliAnce mAy be used by children from 8 yeArs up And by persons With 
reduced physicAl, sensory or mentAl cApAcity or lAck of eXperience or 
knoWledge provided thAt good monitoring is ensured or they hAve received 
instructions regArding the sAfe use of the AppliAnce And they hAve understood 
the relAted risks. children should not plAy With the AppliAnce. cleAning And 
mAintenAnce must not be cArried out by unAttended children. 
the AppliAnce is intended for internAl use only, do not use outdoors. the 
AppliAnce must be tAken out of the reAch of children. the AppliAnce must not be 
used inside bArns, stAbles And similAr environments. the AppliAnce must not be 
used in environments Where flAmmAble fumes or eXplosive poWders MAY BE 
present. the components of this product mAy only be replAced At service 
centers Authorized by the mAnufActurer.  
keep your warranty, the sales receipt and the instruction manual for each further consultation. After 
removing the packaging, make sure that the appliance is intact and in case of visible damage do not use it 
and consult a qualified professional. do not leave packaging within the reach of children, or use it as a 
toy: it is an electrical appliance and must be considered as such. before connecting the appliance, make 
sure that the voltage in the socket is the same as indicated in the nameplate data. do not use adapters or 
extension cords that do not comply with the safety standards in force, or that exceed the flow limits in 
current value. disconnect the appliance from the mains when not in use and make sure it is turned off. 
the use of any electrical appliance requires the observance of certain fundamental rules, in particular: do 
not touch the appliance with wet or damp hands; do not use the appliance with bare feet; do not leave the 
appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun); do not subject it to shocks. 
if there is a fault or abnormality in the appliance, immediately remove the plug, do not touch it and contact 
an authorized service centre. if you decide not to use this type of machine, you should make it inoperative 
after disconnecting it from the power outlet. the appliance was built and designed for use in domestic 
environments; therefore any other use is considered improper and therefore dangerous. do not use the 
appliance outdoors. for safety reasons, the appliance cannot be disassembled. in order to avoid 
compromising the functionality of the appliance, use only original accessories. 
do not put Any metAllic oBjects through  
the eXternAl grid of protection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
220-240V/50-60hz  
the appliance had been designed in accordance with the 
current directive 2006/95/ec and 2004/108/ec.  
technical data: see the rating label on the appliance. 

1. twilight sensor cover 
2. on/off button 
3. handles 
4. Air inlet 
5. security screw 
6. funnel holder 
7. storage box 
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használati utasítás
Az elektromos szúnyogirtó egy speciális uv-lámpával van ellátva, amely teljességgel ártalmatlan, azonban odavonzza a rova-
rokat, melyekkel – amint a belső elektromos rácshoz hozzáérnek – áramütés végez. 
A szúnyogirtó csak beltéri használatra alkalmas. olyan helyen, ahol gyúlékony anyagok vannak jelen, ne használjuk (pl. pajtá-
ban, istállóban). csatlakoztassuk a tápkábelt fali csatlakozó aljzathoz.helyezzük a készüléket egy stabil, sima felületre, embe-
rektől legalább két méter távolságra, ugyanis a befogott rovarok keltette zaj zavaró lehet. lehetőleg a lámpát ne irányítsuk az 
ajtók, ablakok, vagy egyéb nyílászárók felé, mivel a készülék így egyéb nem kívánatos rovarokat is odavonzhat.
egész éjszaka hagyjuk bekapcsolva a készüléket, így ténylegesen kiirthatjuk a helyiségben lévő rovarokat.
Amikor nem használjuk a készüléket, mindig húzzuk ki a tápkábelt a fali csatlakozó aljzatból.
on/off gomb: a készülék tetején az on/off gombot megnyomva kapcsolhatjuk be és ki a készüléket.
szürkületi érzékelő: a készülék egy érzékelővel van ellátva, amely a környezeti fény erejétől függően bekapcsolja a készüléket 
(éjszaka), illetve kikapcsolja (nappal). A funkció aktiválásához először az on/off gombbal kapcsoljuk be a készüléket, majd 
a  készülék tetején távolítsuk el az érzékelő fedelét. A szürkületi érzékelés funkció ezzel automatikusan aktiválódik. A szürküle-
ti érzékelés funkció kikapcsolásához egyszerűen helyezzük vissza az érzékelő fedelét.
karbantartás
karbantartási, tisztítási művelet végrehajtása előtt mindig húzzuk ki a tápkábelt a fali csatlakozó aljzatból. A készülék bármely 
elemének cseréjéhez forduljunk hivatalos márkaszervizhez. A fő egység (készülékház) tisztításához vagy egy kis kefét használ-
junk, vagy enyhén nedves kendőt. A rovargyűjtő tálcát zsíroldó hatású tisztítószerrel tisztítsuk meg. A tárolódoboz levételéhez 
lazítsuk ki a biztonsági rögzítőcsavart, majd a dobozt forgassuk el az óramutató járásával ellentétes irányba. tisztítsuk meg a 
dobozt, majd helyezzük vissza: ehhez forgassuk az óramutató járásával egyező irányba. húzzuk meg a biztonsági csavart. A 
készülék tisztításához ne használjunk benzint, alkoholt, rovarirtó szert, vagy egyéb vegyszert. A készülék tisztítását puha, eny-
hén nedves kendővel végezzük. ne használjunk egyéb anyagot, folyadékot, vagy vízzel bőven átitatott kendőt: ezek a készü-
lékbe beszivárogva helyrehozhatatlan 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.

socket. place the appliance on a flat, stable surface at least 2 meters away from people to prevent insects 
from making disturbing noise before being captured. it is better to avoid turning the lamp in the direction of 
doors, windows or other openings to the outside so as to avoid attracting other unwanted insects. keep 
the appliance on during the night to exert a real disinfestations of the insects. 
Always disconnect the power cable when not using the insect killer.  
 
maintenance: 
disconnect the plug from the power socket before carrying out any cleaning and maintenance operations. 
it is advisable, in order to preserve the efficiency of the appliance, to replace the actinic lamps every 12/18 
months. to replace the lamps with a product with the same specifications, contact an authorized service 
centre. disconnect the appliance before carrying out cleaning. for the cleaning of the electrified grid use 
the small brush, while for the external grid use a soft, slightly damp cloth. for the cleaning of the insect-
collecting tray us a detergent-based degreasing product. carry out this operation approximately every 15 
days. do not use petrol, alcohol, insecticide or any other chemical product to clean the appliance. When 
cleaning the product, this must be carried out with a soft, damp cloth. do not use any substances, liquids 
or excessively wet cloths; in the case of any infiltration into the appliance, it could cause irreparable 
damage. 
never immerse the AppliAnce in WAter. 
 
gUArAntee 
terms and conditions 
the guarantee is valid for 24 months. 
this guarantee applies only if it has been duly filled in and is submitted with the receipt showing the date 
of purchase. the guarantee covers the replacement or repair of parts making up the appliance which 
were faulty at source due to manufacturing faults. After the guarantee has expired, the appliance will be 
repaired against payment. the manufacturer declines any responsibility for damage to persons, animals 
or property due to misuse of the appliance and failure to observe the directions contained in the 
instructions.  
limits 
All rights under this guarantee and any responsibility on our part will be voided if the appliance has been: 
mishandled by unauthorized persons; improperly used, stored or transported. 
the guarantee does not cover damage to the outward appearance or any other that does not prevent 
regular operation. if any faults should be found despite the care taken in selecting the materials and in 
creating the product, or if any information or advice are required, please contact your local dealer. 
 
importAnt informAtion for correct disposAl of the product in AccordAnce 
With ec directive 2002/96/ec. 
At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. it must 
be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer 
providing this service. disposing of a household appliance separately avoids possible 
negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate 
disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain signifi-cant 
savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household 
appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prodotto importato da: 
poly pool s.p.A. via sottocorna, 21/b 

24020 parre (bergamo) - italy 
tel. 035705711 r.a. - fax 035705760 

http://www.ardes.it - e-mail:info@ardes.it 
mAde in chinA 

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT. 
a páraelszívók szakértője... 1995 óta

H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27  
(volt Bajáki Ferenc utca) 

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326; 
fax: +(36-1)427 0327

www.multikomplex.hu


