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Kaitēkļu atbaidītājs
Lietošanas instrukcija
Paldies, ka iegādājāties šo produktu.
Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju.

Ierīces apraksts
•
•
•
•
•
•

Atbaida insektus un mazos grauzējus – mušas, kodes, skudras, zirnekļus, tarakānus, prusakus un arī
peles.
Nesatur ķīmiskas vielas vai pesticīdus.
Darbības pamatā ir elektromagnētisko viļņu izplatīšanās.
Darbības lauks – līdz 230m2.
Nav kaitīga apkārtējai videi, cilvēkiem, bērniem un mājdzīvniekiem.
Lai ierīce sāktu darboties – vienkārši iespraudiet to elektriskās strāvas rozetē.

Drošības pasākumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pirms lietošanas pārbaudiet vai strāvas stiprums rozetē atbilst uz ierīces norādītajam (220-240V /
50Hz).
Ierīce it paredzēta lietošanai tikai iekštelpās!
Nelietojiet ierīci mitrās telpās (piemēram vannas istabā).
Sargājiet ierīci no samirkšanas un liela karstuma (nenovietojiet vietā, kur uz to krīt tieši saules stari).
Nelietojiet pagarinātājus, pārejas vai sadalītājus.
Nenovietojiet ierīci gāzes plīts, radiatoru un citu karstu priekšmetu tiešā tuvumā.
Neaizskariet ierīci tās darbības laikā ar slapjām vai mitrām rokām.
Ja pamanāt jebkāda veida bojājumus – tūlīt pārtrauciet lietot ierīci.
Nemēģiniet izjaukt vai jebkādā veidā pārveidot ierīci.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci!
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Ierīce lietošana
Iespraudiet ierīci elektriskās strāvas rozetē. Iedegsies zaļā gaismas diode un sāks mirgot – tas nozīmē, ka
ierīce darbojas – ik pa brīdim, kad ierīce aktivizēs atbaidīšanas signālu, iedegsies arī sarkanā gaismas diode.
Piezīme. Rekomendējam ierīci bez pārtraukuma darbināt ne ilgāk kā 2-4nedēļas.

Tehniskie parametri
Voltāža: 220-240V / 50Hz.
Jauda: 10W
Darbības lauks: Līdz 230m2 (atkarībā no ēku starpsienu materiāla un elektrības vadu instalācijas shēmas).

Ierīces garantija neattiecas:
• Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
• Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
• Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
• Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
• Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta
pārslogošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība
Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos
sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu
savākšanas vietā.
Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku
veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.
Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu
apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.
Ražotājvalsts: ĶTR
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