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Light Zapper 

 

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Pest Reject Light Zapper®, του εντομοαπωθητικού 
λαμπτήρα. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, διαβάστε όλες αυτές τις 
οδηγίες, ώστε να το χρησιμοποιήσετε σωστά. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες. Περιέχουν 
σημαντικές πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε αργότερα. 
 
Προειδοποιήσεις: 
 Υψηλή Τάση: Ποτέ μην αγγίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. 
 Η λάμπα δεν είναι κατάλληλη για χρήση υπό συνθήκες υγρασίας και σκόνης. 

Χρησιμοποιήστε μόνο σε ξηρά μέρη. 
 Μην χρησιμοποιείτε το Pest Reject Light Zapper® εάν έχει υποστεί ζημιά. 
 Μην κοιτάζετε το LED. 
 Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς που 

περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. 
 Μην πειράξετε τη συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χειρισμός ή η επισκευή της 

συσκευής πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο επαγγελματία. 
 Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, από άτομα 

με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες και από άτομα με 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον εποπτεύονται κατάλληλα ή τους δίνονται 
κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους 
που συνεπάγεται η χρήση της. 

 Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. 
 Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 
 Το Pest Reject Light Zapper® συνιστάται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και για 

χρήση σε καλυπτόμενους εξωτερικούς χώρους ( όπως βεράντες, πέργκολες και 
καλυπτόμενες αυλές). Μην χρησιμοποιείτε το Pest Reject Light Zapper® σε ανοιχτούς 
χώρους. 

 Η συσκευή πρέπει να κρατείτε μακριά από τα παιδιά. 
 Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε σε περιοχές που μπορεί να υπάρχουν 

εύφλεκτα αέρια και εκρηκτική σκόνη. 
 Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε αχυρώνες σταύλους και παρόμοιους 

χώρους. 
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το νερό από το 

λάστιχο του κήπου κατευθυνθεί προς τη συσκευή. 
 Όταν χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης, κρατήστε την πρίζα και το βύσμα μακριά 

από υγρασία και προσέξτε μην καταστρέψετε το καλώδιο. 
 
Οδηγίες χρήσης 
1. Βιδώστε τον λαμπτήρα σε υποδοχή λαμπτήρα E27. 
2. Οι λυχνίες LED και UV ανάβουν όταν το προϊόν λειτουργεί. 
Οδηγίες Καθαρισμού 
1. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή εάν δεν την έχετε αφαιρέσει πρώτα από την υποδοχή. 
2. Ξεβιδώστε τον λαμπτήρα από τη βάση του και χρησιμοποιήστε τη μίνι βούρτσα 
καθαρισμού, για να καθαρίσετε τον λαμπτήρα. 
3. Καθαρίζετε μετά από κάθε 2 εβδομάδες χρήσης. 
4. Οι λάμπες UV δεν μπορούν να αντικατασταθούν. 
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Σημείωση: Το Pest Reject Light Zapper® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. 
 
Το σετ περιλαμβάνει: 
1 Pest Reject Light Zapper® 
1 βούρτσα καθαρισμού λαμπτήρων 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Μοντέλο : VHGVACIND0320 
Τάση: 220 ~ 240 V 50/60 Hz 
Ισχύς: 10 W 
Φωτεινή ροή: 950 Lm 
Αποδοτικότητα φωτισμού: 90 Lm/w 
Ενεργειακή ταξινόμηση : Κατηγορία Α 
Μέση διάρκεια ζωής (ώρες): 8.000 
 
Εγγύηση ποιότητας: 
Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων, η οποία 
υπόκειται στις χρονικές περιόδους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία κάθε 
χώρας. 
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από ανεπαρκή χρήση, αμελή 
εμπορική χρήση, ανώμαλη φθορά, ατυχήματα ή ακατάλληλο χειρισμό. 
 
Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου με ρόδες σημαίνει ότι πρέπει να ενημερωθείτε και 
να ακολουθήσετε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη αυτού του είδους 
προϊόντος. 
Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν, όπως θα κάνατε με άλλα οικιακά απορρίμματα. 
Απορρίψτε αυτή τη συσκευή σύμφωνα με τους αντίστοιχους τοπικούς κανονισμούς. 
Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, που μπορεί να 
έχουν βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον ή/και την ανθρώπινη υγεία και πρέπει να 
ανακυκλώνονται σωστά. 
 
MADE IN CHINA 


