tmstore.gr
Κωδ: ΓΚΕΚΟ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ GEKO
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή σας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, οι οποίες παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες
σχετικά µε την εγκατάσταση, την χρήση και τη συντήρησή της. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές σηµείο για
µελλοντική χρήση.
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να µετατρέψει τα χαρακτηριστικά της συσκευής χωρίς ειδοποίηση. Οι τεχνικές
πληροφορίες είναι ενδεικτικές.
1.
Η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε και ο κατασκευαστής δεν µπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη προέκυψε από λανθασµένη χρήση του προϊόντος.
2.
Μετά την αφαίρεση των υλικών συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ολόκληρη και δεν φέρει σηµάδια φθοράς.
3.
Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας µακριά από παιδιά (πλαστικές σακούλες, καρφιά κλπ).
4.
Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (όπως και παιδιά) µε µειωµένες κινητικές, νοητικές ή αισθητηριακές
ικανότητες ή άτοµα άπειρα, εκτός και αν επιβλέπονται από κάποιο άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
5.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη συσκευή.
6.
Πριν να βάλετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι τα βολτ της συσκευής είναι ίδια µε αυτά της παροχής ρεύµατος.
7.
Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε παρουσία υγραερίου, εύφλεκτων ή εκρηκτικών υγρών ή ουσιών.
8.
Μερικοί βασικοί κανόνες που εφαρµόζονται σε κάθε ηλεκτρική συσκευή και πρέπει να ακολουθούνται όταν χρησιµοποιείτε
τη συσκευή:
- Μην αγγίζετε τη συσκευή µε βρεγµένα χέρια.
- Μην χειρίζεστε τη συσκευή αν δεν φοράτε υποδήµατα.
- Μην τραβάτε το καλώδιο ή τη συσκευή για να την βγάλετε από την πρίζα – τραβήξτε το φις.
- Μην αφήνετε παιδιά ή ανίκανα άτοµα να χρησιµοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Μην στοχεύετε νερό (για παράδειγµα σωλήνα νερού) στη συσκευή – υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Να προσέχετε µην βλάψετε το καλώδιο ρεύµατος.
9.
Αποφύγετε τη λανθασµένη χρήση των καλωδίων επεκτάσεως.
10. Μην κάνετε µετατροπές στη συσκευή.
11. Κρατήστε στεγνές τις συνδέσεις.
12. Ποτέ µη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
13. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύµατος, αν δεν πρόκειται να την χρησιµοποιήσετε για µεγάλο χρονικό
διάστηµα.
14. Πάντα να βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα, όταν θέλετε να κάνετε εργασίες συντήρησης.
15. Οι εξολοθρευτές εντόµων που προτείνονται για εσωτερική χρήση µόνο, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε στάβλους ή
παρόµοια κτήρια.
16. Αν το καλώδιο ρεύµατος είναι φθαρµένο, αποφύγετε να το χρησιµοποιήσετε. Επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης
πελατών.
17. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Περιοδικά ελέγχετε τη συσκευή. Αν βρείτε βλάβη ή ελαττώµατα, επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών.
Πριν οποιαδήποτε συντήρηση, να βεβαιώνεστε ότι η συσκευή δεν είναι στην πρίζα.
Η εταιρεία αποποιείται όλων των ευθυνών σε περίπτωση ατυχηµάτων ή βλαβών που προκλήθηκαν από έλλειψη συντήρησης.
• Αδειάστε και καθαρίστε όλα τα έντοµα από το συρτάρι συλλογής εντόµων κάθε 2 µε 3 ηµέρες ή ποιο συχνά όταν τα έντοµα
φτάσουν µέχρι το χείλος. Εναλλακτικά, µπορείτε να µην χρησιµοποιείτε το συρτάρι και να αφήνετε να πέφτουν τα έντοµα
στο πάτωµα.
• Για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, αντικαταστήστε τις λάµπες µόνο µε τον προτεινόµενο τύπο, όπως αυτός σηµειώνεται
πάνω στη συσκευή, κάθε 3000 ώρες λειτουργίας.
• Κάθε φορά που αδειάζετε το συρτάρι συλλογής εντόµων, πρέπει να καθαρίζετε τη λάµπα και τις σχάρες.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
• Για να επιτύχετε την καλύτερη απόδοση, προτείνουµε να κρεµάσετε τη συσκευή 1,5 – 2 µέτρα από το έδαφος.
• Τοποθετήστε τον εξολοθρευτή εντόµων σε κάποια απόσταση από ανθρώπους, στο πιο σκοτεινό σηµείο, αλλά όχι µακρύτερα
από την ακτίνα δράσης της.
• Ενεργοποιήστε τη συσκευή νωρίς την άνοιξη, µόλις εµφανιστούν τα πρώτα έντοµα.
• Τοποθετήστε τη συσκευή στο πιο σκοτεινό σηµείο του δωµατίου, µακριά από παράθυρα και χώρους όπου κοιµούνται άτοµα.
• Για χρήση σε υπνοδωµάτια, ενεργοποιήστε τη συσκευή στη δύση του ηλίου, κρατώντας τα παντζούρια κλειστά.
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