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UNIVERZÁLNY ODPUDZOVAČ ŠKODCOV

Sada 2 kusov
TS-0614A
1z5

NÁVOD NA POUŽITIE
Vážený zákazník, gratulujeme k zakúpeniu výrobku Univerzálny
odpudzovač škodcov – revolučnej a inovatívnej pomôcky na
odpudzovanie škodcov. Ide o integrovaný čip, elektronický
odpudzovač hmyzu, jednoduchý a zároveň bezpečný. Ľahko sa zapojí
do elektrickej zásuvky a pomocou využitia domácej obvodovej
sústavy vysiela signál, ktorý dráždi nervový systém škodcov a hmyzu,
čím ich odplaší bez toho, aby ich zahubil.
UPOZORNENIE
NEPOUŽÍVAJTE univerzálny odpudzovač škodcov, ak máte doma
niektoré z týchto zvierat: norku, škrečka, činčilu, pieskomila, morča,
tarantulu alebo akéhokoľvek iného hlodavca (či druhy zvierat
podobné hlodavcom). MOHOL BY ICH PORANIŤ A UBLÍŽIŤ IM
NA ZDRAVÍ.
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Vstup: 220-240VAC 50Hz
Stanovenie výkonu: <10W
Klimatické podmienky: 10 °C až 40 °C
Relatívna vlhkosť: 40 až 85%
INŠTRUKCIE
1. Zapojte jednotku do elektrickej zásuvky v stene. V prípade, že sa
výstup zapína spínačom, uistite sa, že je zapnutý.
2. Ak je jednotka zapnutá, bude blikať zelené svetlo a bude svietiť
červené aj „nočné“ svetlo.
3. Začne sa cyklus a spustí sa proces eliminácie škodcov.
PROSÍM, BERTE NA VEDOMIE: Pri vypnutom cykle červené
svetlo nesvieti.

UPOZORNENIE!
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Určené len pre dospelé osoby.
Tento výrobok nie je hračka.
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Univerzálny odpudzovač škodcov vysiela impulzy prostredníctvom
elektrického poľa, ktoré sa nachádza v každom dome či budove.
Tento impulz dráždi nervovú sústavu škodcov a spôsobuje, že utečú
z okolitého priestoru bez toho, aby uhynuli.
Každá jednotka pokryje zhruba 230 metrov štvorcových v akejkoľvek
jednopodlažnej budove. Odporúča sa umiestniť zariadenie čo možno
najviac do stredu priestoru, v ktorom má pôsobiť, a tiež ho umiestniť
na opačné strany každého alternatívneho poschodia vo
viacpodlažných budovách.
PROSÍM, BERTE NA VEDOMIE: V moderných, komerčných
budovách – kvôli kovovému pokrytiu káblov – môže byť jeden
univerzálny odpudzovač škodcov potrebný na plochu s rozlohou do
132 metrov štvorcových. Ak má budova plné betónové steny alebo
podlahy, môže byť potrebné jedno zariadenie do každej izby.
Problémy so škodcami by mali ustúpiť v priebehu 2-4 týždňov, no
celková eliminácia môže trvať aj viac ako 4 týždne, v závislosti od
druhu škodcu a jeho reprodukčného systému. Ak je problém veľmi
závažný a škodcovia nezmizli, môže eliminácia trvať aj viac ako 6
týždňov.
Zariadenie univerzálny odpudzovač škodcov má zabudovanú
elektrickú prepäťovú ochranu, ktorá chráni pred prehriatím
a prepätím. Avšak, nechráni pred bleskom!
PROSÍM, BERTE NA VEDOMIE: Počas prvých 2 týždňov
používania sa môže aktivita škodcov zvýšiť. Je to normálny jav;
v priebehu ďalších týždňov sa bude rýchlo znižovať.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak Váš výrobok nepracuje tak, ako by mal, prezrite si najskôr
nasledovný kontrolný zoznam. Je možné, že ide o nepatrný problém,
ktorý dokážete vyriešiť sami!
Problém: Zariadenie nefunguje.
Riešenie: vyskúšajte nasledovné:
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Je zariadenie pripojené k elektrickej sieti?
Uistite sa, že z napájacieho zdroja prichádza energia.
Uistite sa, že je zariadenie nabíjané potrebnými 220-240V.
Uistite sa, že sú všetky spojenia čisté, bez akýchkoľvek usadenín
či úlomkov.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
- Nepokúšajte sa zariadenie demontovať.
- Skladujte a používajte v teplotnom rozmedzí 10 – 40 °C.
- Zabráňte kontaktu tohto zariadenia s tekutinami.
- Zariadenie nedávajte do blízkosti tepelného zdroja alebo
plameňa.
- Zariadenie nehádžte ani ním netraste.
- Nepoužívajte zariadenie, ak bolo vystavené otrasom alebo ak
bolo poškodené.
- Na čistenie vonkajšej strany zariadenia používajte mäkkú
handričku. Nepoužívajte drsné chemikálie ani silné čistiace
roztoky či rozpúšťadlá.
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE!
Zamýšľané použitie: Zariadenie je navrhnuté tak, aby vysielalo signál,
ktorý dráždi nervovú sústavu škodcov, takže ich odpudzuje bez toho,
aby ich zabil. Výrobok používajte iba v miernych klimatických
podmienkach.
NEBEZPEČENSTVO pre deti:
- Deti si nie sú vedomé rizík, ktoré prináša nesprávna manipulácia
s elektrickými spotrebičmi. Zabezpečte, aby boli deti mimo
dosahu tohto zariadenia.
- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.
NEBEZPEČENSTVO SPOJENÉ S ELEKTRINOU
Ak si želáte používať toto zariadenie, vezmite prosím na vedomie:
- Do tesnej blízkosti zariadenia nedávajte žiadne nádoby naplnené
tekutinou, napríklad vázy. Mohli by sa prevrátiť a kvapalina
ohrozí elektrickú bezpečnosť zariadenia.
- Neotvárajte ani neodstraňujte ktorúkoľvek časť na plášti
zariadenia ani doň nevkladajte žiadne predmety.
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- Zariadenie nijako neupravujte, nemodifikujte.
UPOZORNENIE! Riziko poškodenia materiálu!
Za žiadnych okolností sa nesnažte svojpomocne opraviť toto
zariadenie.
UPOZORNENIE! Riziko popálenia/požiaru!
Na zariadenie alebo do jeho tesnej blízkosti nedávajte žiadne zdroje
otvoreného ohňa, napríklad horiace sviečky.
Výrobok podlieha technickým úpravám.
Vyhlásenie o zhode
Úplné vyhlásenie o zhode si môžete vyžiadať od spoločnosti Teleshop
(HK) Ltd.
LIKVIDÁCIA
Tento produkt podlieha ustanoveniam európskej smernice
2012/19/EC. Symbol zobrazujúci preškrtnutý odpadkový kôš
znamená, že toto zariadenie sa musí likvidovať v separovanom
zbere v rámci celej EÚ. Vzťahuje sa to na celý výrobok
a všetky jeho doplnky označené týmto symbolom. Výrobok
označený týmto symbolom sa nesmie likvidovať spolu s bežným
domovým odpadom, ale je potrebné odniesť ho na zberné miesto
určené k recyklácii elektrických a elektronických zariadení.
Recyklácia pomáha redukovať spotrebu surových materiálov
a chrániť životné prostredie.
Obal
Obal je vyrobený z recyklovateľných materiálov. Likvidácia obalu triedenie podľa jednotlivých materiálov. Pri likvidácii obalového
materiálu sa uistite, že konáte v zhode s ekologickými predpismi
platnými vo Vašej krajine.
Vyrobené v Číne.
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