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HU  HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
EN  INSTRUCTIONS FOR USE

AR6S09, AR6S09B, AR6S09G,
AR6S09W

(HU) ELEKTROMOS ROVARCSAPDA
(EN) BUG ZAPPER

(HU)FIGYELMEZTETÉSEK
 Figyelem: Olvassa el figyelmesen a 
kézikönyvben szereplő utasításokat, 
mert fontos információkat 
tartalmaznak a biztonságos 
telepítésre, használatra és 
karbantartásra vonatkozóan. Fontos 
utasítások, amelyeket meg kell őrizni 
későbbi használatra.
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Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek 
és csökkent fizikai, érzékszervi vagy 
szellemi képességgel rendelkező, 
illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel 
nem rendelkező személyek megfelelő 
felügyelet mellett, vagy akkor 
használhatják, ha tájékoztatták őket a 
készülék biztonságos használatával 
kapcsolatban, és ha megértették a 
kapcsolódó kockázatokat.
Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
A tisztítást és a karbantartást nem 
végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.
A készülék kizárólag beltéri használatra 
készült, kültéren ne használja.
A készüléket gyermekektől távol kell 
tartani.
A készüléket tilos pajtában, istállóban 
és hasonló környezetben használni.
A készüléket tilos olyan környezetben 
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használni, ahol gyúlékony gázok vagy 
robbanásveszélyes por lehet jelen.
A kockázatok elkerülése érdekében 
a lámpát kizárólag a gyártó által 
jóváhagyott szervizközpontokban 
szabad kicserélni.
A kockázatok elkerülése érdekében a 
sérült tápkábelt kizárólag a gyártó által 
hivatalos szervizközpontokban lehet 
kicserélni.

MAGASFESZÜLTSÉG
Minden további konzultációhoz őrizze meg a jótállást, az értékesítési 
bizonylatot és a használati útmutatót.
A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze, hogy a készülék 
sértetlen-e, látható sérülések esetén ne használja, és forduljon 
képzett szakemberhez.
Ne hagyja a csomagolást gyermekek számára elérhető helyen, és 
ne használja játékként: ez egy elektromos készülék, és ekként kell 
kezelni. A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az aljzat 
feszültsége megegyezik-e az adattáblán szereplő adatokkal.
Ha a csatlakozó és az aljzat nem kompatibilis egymással, akkor 
cseréltesse ki az aljzatot egy szakemberrel a megfelelő típusúra. 
Ne használjon olyan adaptereket vagy hosszabbítókat, amelyek 
nem felelnek meg a hatályos biztonsági előírásoknak, vagy amelyek 
meghaladják az elektromos határértékeket.
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Csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról, ha nem használja, és 
ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva. A csatlakozót ne a tápkábelt 
vagy magát a készüléket megrántva húzza ki a csatlakozóaljzatból.
Minden elektromos készülék használata bizonyos alapvető szabályok 
betartását igényli, különösen: a készüléket ne érintse meg nedves 
kézzel; ne használja a készüléket mezítláb; ne tegye ki a készüléket 
légköri hatásoknak (eső, napsütés); ne tegye ki ütésnek.
A készülék meghibásodása vagy rendellenesség esetén azonnal 
válassza le azt a hálózatról, ne érjen hozzá, és vegye fel a kapcsolatot 
egy hivatalos szervizközponttal.
Ha úgy dönt, hogy nem használja az ilyen típusú gépet, akkor 
működésképtelenné kell tennie a tápkábel levágásával, természetesen 
csak azután, hogy kihúzta a hálózati aljzatból.
A készüléket háztartási környezetben való használatra tervezték 
és erre a célra készült; ezért minden egyéb felhasználási mód nem 
megfelelőnek, és ezáltal veszélyesnek minősül.
A készüléket ne használja kültéren.
A készüléket biztonsági okokból nem szabad szétszerelni. Csak 
eredeti tartozékokat használjon, hogy ne veszélyeztesse a készülék 
funkcionalitását.
NE NYÚLJON BE FÉMTÁRGYAKKAL A KÜLSŐ VÉDŐRÁCSON 
BELÜLI RÉSZBE.

(HU) MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

(HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

(lásd az utolsó oldalon található képet)
1 - Magasfeszültségű rács
2 - Rögzítő (felfüggesztéshez)

4 - Lámpa
5 - Gyűjtőtálca

Az ökológiai szúnyogháló speciális, teljesen ártalmatlan aktin 
fényt bocsát ki, amely vonzza a rovarokat, a belső elektromos rács 
pedig áramütéssel semmisíti meg őket. A rovarölő kizárólag beltéri 
használatra készült, és olyan helyiségekben nem alkalmazható, 
amelyekben gyúlékony anyagok találhatók (például istállókban, 
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pajtákban).
Akassza fel a készüléket legalább 2 méterrel a talaj fölé, vagy helyezze 
a készüléket egy sík, stabil felületre.
Helyezze a készüléket legalább 2 méterre az emberektől annak 
elkerülése érdekében, hogy a rovarok zavaró zajt keltsenek, mielőtt 
elfogná őket a csapda.
Ne irányítsa a lámpákat az ajtók, ablakok vagy egyéb nyílások felé, 
hogy elkerülje más nem kívánt rovarok vonzását.
Csatlakoztassa a tápkábelt az aljzathoz.
A hatásos rovarirtás érdekében hagyja bekapcsolva a készüléket 
éjszakára. Mindig húzza ki, amikor nem használja.

(HU) KARBANTARTÁS
Tisztítási és karbantartási műveletek elvégzése előtt húzza ki a 
csatlakozót az aljzatból. A készülék hatékonyságának megőrzése 
érdekében tanácsos 12/18 havonta cserélni az aktin izzót. A lámpa 
azonos előírásokkal rendelkező termékkel történő cseréjével 
kapcsolatban forduljon egy hivatalos szervizközponthoz. A tisztítás 
megkezdése előtt húzza ki a készüléket. Az elektromos rács 
tisztításához használja a kis kefét, míg a külső rácshoz egy puha, 
enyhén nedves ruhát. A rovargyűjtő tálca tisztításához mosószer 
alapú zsírtalanító terméket használjon. Ezt a műveletet kb. 15 naponta 
végezze el. A készülék tisztításához ne használjon benzint, alkoholt, 
rovarirtót vagy más vegyszert. A terméket puha, nedves ruhával 
kell tisztítani. Ne használjon semmilyen anyagot, folyadékot vagy 
túl nedves ruhát; a készülékbe való beszivárgás helyrehozhatatlan 
károkat okozhat.
A KÉSZÜLÉKET SOHA NE MERÍTSE VÍZ ALÁ.
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(HU) ÁRTALMATLANÍTÁS
FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓK
„Az elektromos és elektronikus hulladékokról szóló 2012/19/EU 
irányelv (WEEE) végrehajtása”, amely a veszélyes anyagok 
elektromos és elektronikus berendezésekben való csökkentett 

felhasználására, valamint a hulladék ártalmatlanítására vonatkozik.
A készüléken vagy annak csomagolásán található áthúzott szemetes 
szimbólum azt jelenti, hogy a terméket élettartama végén a többi 
hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.
A felhasználónak ezért a leselejtezett készüléket elektromos és 
elektronikus hulladékok kezelésére szakosodott gyűjtőközpontba 
kell szállítania. További részletekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 
megfelelő helyi hatóságokkal.
A berendezéseknek a későbbi újrafeldolgozás, kezelés vagy 
környezetbarát ártalmatlanítás céljából történő megfelelő 
elkülönített gyűjtése hozzájárul a környezet és az emberi egészség 
károsodásának megelőzéséhez, és ösztönzi a berendezést alkotó 
anyagok újrahasználatát és/vagy újrahasznosítását.
Ha a felhasználó szabálysértő módon ártalmatlanítja a készüléket, 
az a hatályos jogszabályoknak megfelelő közigazgatási bírságok 
kiszabását vonja maga után.

Feltételek és kikötések
A garancia időtartama 24 hónap.
Ez a garancia kizárólag megfelelően kitöltve, a vásárlást igazoló nyugtával 
együtt benyújtva érvényes, amely nyugtán szerepelnie kell a vásárlás 
dátumának.
A garancia a készüléket alkotó azon alkatrészek cseréjére vagy javítására 
vonatkozik, amelyek gyártási hibából adódóan már a forrásnál hibásak voltak.
A garancia lejártát követően a készüléket díj ellenében javítjuk.

(HU) GARANCIA
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