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SÄÄSETÕRJESEADE
TEHNILISED ANDMED
Mudel
KEMHK006
(AR-Z1)

Võimsus Pinge
0,2 W
230 V ~

Sagedus
50 Hz

Kaal
110 g

Ultrahelisagedus
20 KHz – 30 KHz

OMADUSED
Seade toimib inimesi hammustavatele emassääskedele.
Seadet võib kasutada kodus, korteris, laos, hotellides, kaubanduskeskuses, garaažides, kontoris
ja mujal.
Seade on inimestele ja lemmikloomadele ohutu. Seade ei häiri elektrooniliste seadmete tööd.
Seade ei sisalda keemilisi aineid. Seade kaitseb tõhusalt umbes 30 ruutmeetri suurusel alal, kui
seal puuduvad signaali takistavad seinad. Optimaalse ulatuse tagamiseks kasutage igas toas ühte
SÄÄSETÕRJESEADET. Esimesed tulemused on näha 4–5 päeva pärast.
KASUTAMINE
1) Ühendage seade nõuetelevastavasse voolupistikusse (220–240 V).
2) Kui valikulülitil kuvatakse „I“, kostub seadmest kiilitiibade vibratsiooni heli (kiilid on sääste
vaenlased ja heli peletab sääsed eemale).
3) Kui valikulülitil kuvatakse „II“, kostub seadmest kõrge sagedusega isassääskede hääl, mis on
emassääskedele ebameeldiv (emassääsed hammustavad inimesi siis, kui nad oma vasteid
toidavad; sel ajal ei talu nad isassääskede kohalolu). Sageduse muutmiseks liigutage valikulüliti
aeg-ajalt „III“ asendisse.
ÜLDISED OHUTUSJUHISED
1) Kontrollige enne seadme kasutamist, et see on terve, sel ei ole defektseid osi ega muid
tingimusi, mis võiksid selle toimimist ja ohutust negatiivselt mõjutada.
2) Seade tuleb ühendada nõuetelevastavasse voolupistikusse, mis vastab tsiviileesmärkidel
kasutamiseks mõeldud elektrisüsteemide ohutusnõuetele. Elektrisüsteem peab vastama seadme
nimipingele.
3) Eemaldage kogu pakkematerjal ja veenduge, et seade on heas seisukorras. Kahtluste korral
ärge kasutage seadet ning võtke ühendust müügijärgse klienditeenindusega. Hoidke
pakkematerjal (klambrid, nailonkotid jms) lastele kättesaamatus kohas.
4) Elektrilöökide vältimiseks ärge pange seadet mitte kunagi vee alla.
5) Ärge katke seadet kinni, sest see võib põhjustada ülekuumenemise ohu.
6) Ärge sisestage seadmesse mitte mingeid esemeid.
7) Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil, täpsemalt kodus kasutatava seadmena. Mis
tahes muud kasutamist tuleb pidada sobimatuks ja seega ohtlikuks.
8) Tootja ei vastuta valest või ebasobivast kasutamisest tingitud kahju eest.
9) Kui seadet parasjagu ei kasutata ja enne seadme mistahes puhastamist tuleb see alati
vooluvõrgust eemaldada.
10) Seade on valmistatud ohtlikest komponentidest, mis tuleb alati hoida lastele kättesaamatus
kohas.
11) Ärge kasutage seadet vannitoas ega duššide, vannide ega basseinide vahetus läheduses.
12) Ärge kasutage seadet koos pikendusjuhtmete ega harupesadega.
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13) Vähemalt 8-aastased lapsed ja nõrgenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või
puudulike kogumuste ja teadmistega isikud tohivad seadet kasutada juhul, kui neile on seadme
ohutut kasutamist ja sellega kaasnevaid ohte selgitatud või tutvustatud. Lapsed ei tohi seadmega
mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
14) Seadme ohutuks kasutamiseks tuleb järgida teatud põhireegleid, näiteks: ärge mitte kunagi
puudutage seadet märgade ega niiskete käte või jalgadega; ärge jätke seadet niiskuse ega vee
kätte; ärge jätke seadet mitte kunagi ilmastikutingimuste kätte (vihm, otsene päikesevalgus jms).
15) Seadme rikke korral lülitage see kohe välja ja eemaldage vooluvõrgust ning võtke viivitamatult
ühendust müügijärgse teeninduskeskusega.
16) Seade ei ole mänguasi.
17) Ärge kasutage seadet mööbli, kardinate ega teiste tuleohtlike materjalide läheduses.
18) SEADE ON MÕELDUD AINULT SISETINGIMUSTES KASUTAMISEKS.
19) Seade ei sobi küünides, lautades ega muudes sarnastes kohtades kasutamiseks.
20) HOIDKE LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS.

JUHISED KASUTUSEST KÕRVALDAMISEKS
Toote kasutusest kõrvaldamist reguleerib Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta.
• Vastava määruse kohaselt ei tohi tarbija kõrvaldada toodet kasutusest koos olmejäätmetega,
vaid peab viima selle eraldi kogumispunkti (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete
kogumispunkti).
• Uue samalaadse toote ostmisel saab toote anda tasuta edasimüüjale, kes selle kasutusest
kõrvaldab.
• Järgige jäätmete kasutusest kõrvaldamisel kohalikke määrusi.
• Toote saab alati viia kohaliku omavalitsuse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete
kogumispunkti.
• Seadme vale kasutusest kõrvaldamine võib põhjustada keskkonnale ja inimeste tervisele
kahjulikke mõjusid.
• See sümbol tähistab tarbija kohustust kõrvaldada toode kasutusest kui elektri- ja
elektroonikaseade ja mitte olmejäätmed.
• Vale kasutusest kõrvaldamise korral karistatakse tarbijat vastavalt artiklile 16.

MAALE TOONUD:
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