1

Kenkėjų atbaidymo prietaisas
Naudojimosi instrukcija
Dėkojame, kad įsigijote šį produktą.
Prieš pradėdami naudotis, atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukciją.
Jei Jūs perduosite šį produktą kitiems naudotojams, įteikite jiems ir šią instrukciją.

Prietaiso aprašymas
 Atbaido vabzdžius ir mažuosius graužikus: muses, kandis, skruzdėles, vorus, tarakonus ir
peles.







Be cheminių medžiagų ir pesticidų.
Veikimo pagrinde elektromagnetinių bangų išplitimas.
Veikimo plotas – iki 230 m2.
Nekenkia aplinkai, žmonėms (suaugusiems ir vaikams) ir gyvūnams.
Tam, kad prietaisas pradėtų veikti, tiesiog įkiškite jį į elektros srovės lizdą.

Saugumo priemonės
 Prieš pradedate naudoti prietaisą, patikrinkite ar įtampa elektros srovės lizde atitinka
nurodytai ant prietaiso (220 – 240 V / 50 Hz).
 Prietaisas skirtas naudojimui tik vidaus patalpose.
 Nenaudokite prietaisą drėgnose patalpose (pavyzdžiui vonios kambaryje).
 Saugokite prietaisą nuo sumirkimo ir didelio karščio (nepalikite jį tiesioginėse saulės
spinduliuose).
 Nenaudokite ilgintuvus, adabterius ar skirstytuvus.
 Nedėkite prietaisą arti dujinės viryklės, radiatoriaus ir kitų karštų daiktų.
 Prietaiso veikimo metu nelieskite jį šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
 Jeigu pastebite bet kokius pažeidimus – tuojau nustokite naudoti prietaisą.
 Nemėginkite išardyti ar bet kaip transformuoti prietaisą.
 Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu!
Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mokėtojo kodas LV40103807818
Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime rasti
sprendimą.
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Prietaiso naudojimas
Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo. Užsidegs žalias šviesos diodas – tai reiškia, kad prietaisas
veikia. Kas valandėlę, kai prietaisas aktivizuos atbaidymo signalą, mirgtels ir raudonas šviesos
diodas.
Pastaba. Rekomenduojame prietaisą be pertraukos naudoti ne ilgiau kaip 2 – 4 savaites.

Techniniai duomenys
Įtampa – 220 – 240 V / 50 Hz.
Galingumas – 10 W.
Veikimo plotas – iki 230 m2 (priklausomai nuo pastato sienų medžiagos ir elektros laidų
instaliacijos schemos).

Prietaiso garatija netaikoma:
 Natūraliam prietaiso dalių nusidėvėjimui, kuris įvyko dėl prietaiso ilgalaikio naudojimo.
 Gedimų, atsiradusių dėl išorinio poveikio (sumirkimo, netinkamo naudojimo ir t.t.),
atveju.
 Gedimų, atsiradusių dėl neteisingo naudojimo arba laikymo, atveju.
 Mechaniniams prietaiso pažeidimams, kurie atsirado dėl kritimo ar panašios priežasties.
 Gedimų, atsiradusių dėl nekvalifikuoto prietaiso remonto, prietaiso dalių netinkamo
naudojimo ar prietaiso perkrovos rezultate.

Aplinkos apsauga
Šis simbolis, esantis ant prietaiso ar jo pakuotės, reiškia, kad prietaiso negalima
išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis – jį reikia nugabenti į tam skirtą
elektros ir elektronikos įrenginių surinkimo vietą.
Teisingai utilizuodami šį prietaisą, jūs prisidėsite prie aplinkos ir joje gyvenančių
žmonių sveikatos išsaugojimo. Dėl netinkamos utilizacijos kyla pavojus aplinkai ir žmonių
sveikatai. Išsamesnę informaciją apie šio prietaiso antrinį panaudojimą gausite savo
savivaldybėje, iš atliekų tvarkymo įmonės arba parduotuvėje, kurioje pirkote šį prietaisą.

Pagaminta KLR.
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