ELEKTRONICKÁ PLÁCAČKA

CZ
Návod k použití
• Kryt nasaďte zpět.
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod k použití.
Instrukce k použití
Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.
• Napřáhněte síťku rakety proti hmyzu
a současně stiskněte červené tlačítko
Účel použití výrobku
na boku rukojeti.
• Elektronická plácačka je určena
• U odolnějších hmyzích jedinců jsou
k hubení létajícího hmyzu – much,
někdy třeba dva zásahy.
komárů, ovádů, atd.. ve vnitřním
i venkovním prostředí.
Bezpečnostní instrukce
• Síť je vypletena ze tří vrstev drátů,
• Nemiřte síťkou na osoby, domácí
které se po aktivaci nabijí vysokým
zvířata.
napětím.
• Systém je pro člověka pouhým doty- • Výrobek pokládejte z dosahu dětí.
• Výrobek není dětskou hračkou ani
kem bezpečný (tedy nesmí dojít ke
sportovním náčiním!
kontaktu s prostřední částí výpletu).
Přístroj nesmí být používán v místech
• Létající hmyz se zahubí elektronickým
v nichž se vyskytují hořlavé páry
impulsem při průniku síťkou (jakmile
nebo výbušný prach
se hmyz dostane mezi vrstvy). Obtížný hmyz je poté okamžitě usmrcen.
• Elektronická plácačka hmyz nerozUPOZORNĚNÍ
mačkává, již Vás nebudou trápit fleky
NEDOTÝKEJTE
SE
na zdech, už žádné odpudivé zbytky
hmyzu!
PROSTŘEDNÍ ČÁSTI
• Elektronická plácačka likvidujete
VÝPLETU!
hmyz rychle, čistě a efektivně!
UPOZORNĚNÍ
• Přejeme Vám mnoho spokojenosti
NEPOUŽÍVEJTE TENTO
s tímto výrobkem!
Technické údaje

Zdroj napájení: 2ks baterií typu AA 1,5V
(Poznámka: baterie nejsou součástí dodávky.)
Model: IS-PET802

Instalace a výměna baterií
• Otevřete kryt na rukojeti rakety.
• Vložte 2 ks baterií typu AA 1,5V.
• Při vkládání dbejte na dodržení
správné polarity baterií (+/-).

VÝROBEK, POKUD:

• Vám byl voperován kardiostimulátor (peacemaker) nebo jiný
lékařský elektronický implantát
• máte srdeční potíže a onemocnění
• během těhotenství
• trpíte-li jakýmkoli onemocněním, poraďte se o bezpečném
používání výrobku s lékařem.
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Údržba výrobku
Výplet pravidelně čistěte nejlépe štětečkem od případných zbytků hmyzu,
ostatní části otřete vlhkým hadříkem.
Upozornění: Před započetím čištění
vyjměte z výrobku baterie.

Bezpečnostní instrukce
k používání baterií

• Při vkládání baterií dbejte na správnou
polaritu baterií.
• Používejte pouze kvalitní alkalické baterie
stejného typu.
• Při použití baterií nekombinujte různé typy
baterií ani nekombinujte použití starých a
nových baterií jednoho typu.
• Nikdy nenabíjejte obyčejné či alkalické
baterie! Baterie by mohly vytéct nebo
explodovat.
• Nabíjejte pouze Ni-Cd baterie.
• Baterie nevystavujte působení horka,
slunečního záření či jiných zdrojů horka!
• Baterie nevhazujte do ohně!
• Baterie udržujte mimo dosah dětí.
• Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte,
vyjměte baterie z přístroje.
• Pokud z baterie vyteče elektrolyt - chraňte
oči před kontaktem s elektrolytem!
• V případě jakéhokoli kontaktu elektrolytu
baterií s očima se ihned řiďte následujícími
pokyny:
Při zasažení očí okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc!

Ochrana životního
prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v
okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická,
přístroj nevhazujte do domovního odpadu.

Za účelem správné likvidace výrobku jej
odevzdejte na určených sběrných místech,
kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být
důsledky nesprávné likvidace odpadů.
Další podrobnosti si vyžádejte od místního
úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při
nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu
mohou být v souladu s národními předpisy
uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu,
ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte
jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny
uvedenými v přiloženém návodu k použití.
Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud
jste výrobek pozměnili či jste se neřídili
pokyny uvedenými v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje:
- na přirozené opotřebení funkční částí
přístroje v důsledku jeho používání
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např.
klimatickými podmínkami, prašností,
nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku
pádu přístroje, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávného
příslušenství, použitím nesprávných či
poškozených médií apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly
řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v
návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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