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SOLAR BUZZKILL 

ODPUDZOVAČ HMYZU SOLAR BUZZKILL 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Pred prvým použitím zariadenia si prosím pozorne prečítajte tento návod. Návod odložte na 

bezpečné miesto. Ak zariadenie odovzdáte alebo požičiate tretím osobám, pribaľte aj návod na 

použitie. Elektrické zariadenia si vyžadujú osobitnú pozornosť a počas prevádzky vždy musia 

byť pod dohľadom. Užívateľ nesie zodpovednosť za opravu a/alebo pravidelnú kontrolu 

zariadenia. 

Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, 

zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, resp. bez potrebných skúseností a znalostí, pokiaľ 

im bol poskytnutý dohľad alebo inštruktáž týkajúca sa použitia zariadenia bezpečným spôsobom 

a oni dokonale porozumeli rizikám, ktoré súvisia s použitím daného elektrického zariadenia. Deti 

by sa nemali s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré sú mladšie ako 8 

rokov, resp. bez náležitého dozoru dospelej osoby. 

Tento prístroj je určený iba na domáce použitie. Hoci zariadenie bolo skontrolované, jeho 

použitie a následky s tým spojené sú zodpovednosťou používateľa. 

Odpudzovač hmyzu Solar Buzzkill na okná - 087306 

Tento prístroj sa pripevní na okno, aby sa zabudovaná solárna baterka nabila pôsobením 

slnečného žiarenia. Zariadenie je poháňané slnečnou energiou. Pri zapnutej polohe ON sa v noci 

automaticky rozsvieti modrá dióda a aktivuje prúd v kovovej mriežke. Modré svetlo priťahuje 

lietajúci hmyz a fázový vodič ich zabije. 

Základné pokyny a prvé použitie 

- Nastavte jednotku do polohy ON podržaním červeného tlačidla a otočením predného krytu tak, 

aby sa tlačidlo prekrylo plastovým štvorcom v hornej časti zariadenia. 

- Jednotku pripevnite k vnútornej časti okna, kde na ňu bude počas dňa dopadať dostatok 

slnečného žiarenia. V noci sa automaticky rozsvieti modré svetlo a elektrický drôt sa zaktivizuje. 

Údržba: zneškodnený hmyz musíte z prístroja pravidelne odstraňovať. Postupujte podľa 

nasledujúcich krokov: 
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1. Otočte predný kryt tak, aby sa dve šípky v blízkosti vypínača zarovnali k sebe. To vypne  

elektrickú sieť. 

2. Vytiahnite predný kryt z jednotky, aby sa odhalila kovová mriežka. 

3. Kovová mriežka je teraz ľahko prístupná a môžete ju oprášiť kefkou alebo mäkkým štetcom. 

Uistite sa, že ste vybrali všetok usmrtený hmyz, aby nedošlo k preťaženiu batérií. 

4. Údržba by sa mala vykonávať tak často, ako je to nutné; kovová mriežka musí ostať bez 

hmyzu. 

 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Priemer: 10 cm 

Výška: 4.5 cm 

Baterky: AAA 1.2V 600 mAh Ni-MH 

Solárny panel: 5 x 5 cm (amorfný) 

Prevádzková doba: 8 hodín 

Spínač ON / OFF 

Varovanie: Nikdy sa nedotýkajte kovovej mriežky zariadenia prstami alebo iným predmetom. 

Prístroj je určený len na použitie v domácnosti a pri narábaní s elektrickým zariadením 

dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia. 

Upozornenie: Zariadenie nesmie prísť do kontaktu s vodou a zdrojom tepla. Pred čistením 

zariadenie vypnite. 

Vypínač 

Ultrafialové 

svetlo 

Drôt pod 

prúdom 

Pohľad spredu 

Pohľad zozadu 

Posuňte plôšku pre 

odstránenie zvyškov hmyzu 

Solárny panel 

Prísavky 
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: 

• Uchovávajte mimo dosahu detí. 

• Toto zariadenie môžete používať vonku, berte však prosím na vedomie, že prístroj nie je 

vodotesný, a preto nesmie zostať vonku v daždi. (Chráňte ho aj pred kvapkami striekajúcej či 

rozprašovanej vody). 

• Nepoužívajte v stodolách, stajniach a podobných priestoroch. 

• Nepoužívajte na miestach, kde sa nachádzajú horľavé výpary alebo výbušný prach. 

• Vyčistite jednotku od všetkého zozbieraného hmyzu vždy, keď máte pocit, že je to nevyhnutné 

(aspoň raz týždenne). 

o Bez akýchkoľvek chemikálií alebo spotrebného materiálu, tento prístroj Vám poslúži 

minimálne 2 roky. Jeho životnosť môžete predĺžiť nahradením založenej baterky novou 

dobíjacou 600mAh baterkou. Výmenu musí vykonať skúsený technik. 

Pravidlá a podmienky pre skladovanie a dopravu 

Teplota a vlhkosť (max. vlhkosť: 85%) 

Počas jedného týždňa: -18 ~ + 65 ℃ vlhkosť 10%- 85% 

Počas jedného mesiaca: -18 ~ + 55 ℃ vlhkosť 10% -85% 

Do šiestich mesiacov: -18 ~ + 45 ℃ vlhkosť 10% -85% 

Počas 2 rokov: -18 ~ + 30 ℃ vlhkosť 10% -85% 

Životnosť a trvácnosť 

Sklenený solárny panel Vám poslúži viac ako 4 roky. 

Štandardné AAA Ni-MH 600mAh baterky by sa mali meniť raz za 2 roky. 

LED dióda má trvácnosť najmenej 5 rokov. 

 

Riešenie problémov / Často kladené otázky 

Svetlo sa nerozsvieti. 

1. Uistite sa, že prístroj je zapnutý v polohe ON - a že je počas nabíjania upevnený na okne na 

priamom slnečnom svetle. 
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2. Svetlo sa rozsvieti len v prípade, že solárny panel nie je vystavený žiareniu. Kým je jednotka v 

polohe ON, môžete ju umiestniť na kuchynské alebo kúpeľňové dlaždice alebo skriňu v spálni - 

teraz solárny panel neprijíma slnečné svetlo a uvidíte, že sa svetlo rozsvieti. Ak zariadenie 

necháte na okne – bude sa nabíjať. Na dennom svetle je svietivosť nebadateľná; svetlo sa objaví 

po zotmení alebo ak sa presuniete na miesto, kde solárny panel nedostáva priame svetlo. 

Ako mám vedieť, že je zariadenie zapnuté? 

Kým je zariadenie zapnuté (ON), nasmerujte solárny panel oproti dlani - uvidíte svetlo. 

Ako mám vedieť, že elektrická mriežka funguje? 

Kým svieti svetlo, elektrická mriežka sa automaticky aktivuje. 

Ak je zariadenie v zapnutej polohe (ON), nikdy sa nedotýkajte mriežky pod prúdom. Ak sa jej aj 

nechtiac dotknete, nemalo by dôjsť k zraneniu. 

Názov výrobku: Odpudzovač hmyzu Solar Buzzkill 

Číslo modelu: 087308 

Napätie: 1,2V 600mAh 

1x AAA znovu nabíjateľná Ni-MH baterka 

Krajina pôvodu: Čína 

Sériové číslo a dátum výroby nájdete na výrobku. 

Tristar Products UK Ltd. 

Dovozca do EÚ / distribútor pre Studio Moderna: Top Shop International S.A., Via Ferruccio 

Pelli 13, 6900-Lugano, Švajčiarsko 

RU dovozca: Импортер : ООО «Студио Модерна» Москва, Перерва 11, стр 23  109651 
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