6S16A-6S30A
típusú
6S04 típusú
Rovarcsapda
Elektromos
szúnyogirtó lámpa

Art. 6S16A – 6S30A
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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.
HIGH
VOLTAGE csak eredeti gyári alkatrészt használjunk.
Nagyfeszültség!
A			
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1A- készülék
Sugárzó
lámpa
technical
data:
see the rating
label on the appliance.
adatok: lásd
a készülék
típustábláján.
2Műszaki
- Akasztó
3 - tartó instructions for use:
Használati utasítás
ecological mosquito net has a special actinic light, completely harmless, attracting insects which are
Az elektromos szúnyogirtó egy speciális sugárzó, aktinikus lámpával van ellátva, amely teljességgel ártalmatlan, azonban odaelectrocuted when they touch the internal electrical grid. the insect killer is for internal use only, and not
vonzza afor
rovarokat,
melyekkel
– amintmaterials
a belső elektromos
rácshoz hozzáérnek
– áramütés
végez.
places with
inflammable
(such as stables,
barns). connect
the power
cable to the power
A szúnyogirtó csak beltéri használatra alkalmas. Olyan helyen, ahol gyúlékony anyagok vannak jelen, ne használjuk (pl. pajtában, istállóban).
Csatlakoztassuk a tápkábelt fali csatlakozó aljzathoz.Helyezzük a készüléket egy stabil, sima felületre, emberektől 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.
veszély! nagyfeszültség!
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.
A készülék a vonatkozó 2006/95/ec és 2004/108/ec irányelveknek megfelelően került tervezésre, gyártásra.
műszaki adatok: lásd a készülék típustábláján.

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.
Karbantartás
never
immerse the AppliAnce in WAter.
Karbantartási, tisztítási művelet végrehajtása előtt mindig húzzuk ki a tápkábelt a fali csatlakozó aljzatból.
A készülék hatékony működésének fenntartása érdekében egy, másfél évente (12 vagy 18 havonta) cseréljük le a sugárzó lám-

guARAntee
pát. A lámpa azonos paraméterekkel bíró termékkel történő cseréjéhez forduljunk hivatalos márkaszervizhez.
Tisztítás
végrehajtása
előtt húzzuk ki a tápkábelt a fali csatlakozó aljzatból.
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were
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faults. After károkat
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Soha neagainst
merítsük
a készüléket
vízbe.
repaired
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
JÓTÁLLÁS
instructions.
limits
feltételek
AllÁltalános
rights under
this guarantee and any responsibility on our part will be voided if the appliance has been:
A jótállás a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes.
mishandled
byabban
unauthorized
improperlyjelen
used,
stored
transported.
A jótállás csak
az esetben persons;
érvényes, amennyiben
jótállási
jegyor
megfelelően
kitöltésre került, valamint ehhez a váthe
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doesszámla
not cover
damage
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dátumát igazoló
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van. to the outward appearance or any other that does not prevent
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meghibásodott
javítására,
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A már nem
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ellenében).
creating
thegaranciális
product,készülékre
or if any isinformation
or advice are(díjazás
required,
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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.

importAnt informAtion for correct disposAl of the product in AccordAnce
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amelypossible
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savings
in vagy
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separately,athe
productleselejtezésével
is marked with a crossed-out
wheeled
dustbin. EU irányelv)
Fontos tudnivalók
készülék
kapcsolatosan
(2002/96/EC
A készüléket annak élettartama végén ne selejtezzük le közönséges lakossági hulladékként, ehelyett veszélyes hulladék átvételére jogosult telepen adjuk le, ezzel védjük környezetünket, embertársaink egészségét, valamint lehetővé tesszük, hogy a készüléket alkotó elemek, anyagok újrahasznosításra kerüljenek, ezzel jelentős energiát, forrást megtakarítva. Erre emlékeztet a készüléken is megtalálható áthúzott szemeteskuka.

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
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