ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΩΝ GENIUS IDEAS 157875
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας που βρίσκεται στο
πίσω μέρος της συσκευής ανοίγοντας απλά τη λαβή από το καπάκι. Έπειτα,
εισάγετε δύο μπαταρίες τύπου ΑΑ και βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένες
σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα. Κλείστε το καπάκι σύροντάς το προς τα μέσα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Αυτό το εντομοαπωθητικό δρα σε εμβέλεια μέχρι περίπου δύο
μέτρων. Τοποθετήστε τη συσκευή, εκεί που νομίζετε ότι θα είναι πιο αποδοτική.
Χρησιμοποιώντας τη λαβή στο πίσω μέρος, με ένα απλό κατσαβίδι μπορείτε να
κρεμάσετε τη συσκευή σε έναν τοίχο στο ύψος που επιθυμείτε. Η αποδοτικότητά
του είναι ισχυρή ακόμη και όταν τοποθετείται έξω από κλειστό χώρο, όπως πάνω
σε ένα τραπέζι σε εξωτερικό χώρο.(Η συσκευή αυτή δεν είναι ανθεκτική στο νερό
και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε υγρά περιβάλλοντα). Σύρετε το διακόπτη
ON/OFF στη θέση ON για να την ενεργοποιήσετε. Καθώς δεν είναι όλα τα
κουνούπια ευαίσθητα στην ίδια συχνότητα, η συσκευή έχει 3 θέσεις έντασης
ηχητικών εφέ.
1. (•) : Χαμηλή συχνότητα
2. ((•)): Μεσαία συχνότητα
3. (((•))): Υψηλή συχνότητα
Παρακαλείσθε να κάνετε μερικές προσπάθειες με διαφορετικές συχνότητες για να
εξακριβώσετε την κατάλληλη για το είδος των κουνουπιών που θέλετε να
απωθήσετε.
ΠΡΟΣΟΧΗ
 Μη βρέχετε αυτή τη συσκευή.
 Μην προκαλείτε ζημιές στα εσωτερικά τμήματα.
 Μην τοποθετείτε μπροστά από τη συσκευή ένα μαλακό αντικείμενο που
απορροφά τoυς υπέρηχους.
 Χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές μπαταρίες.
 Μην καλύπτετε τη συσκευή. Ενδέχεται να υπάρξει βλάβη ή να προκληθεί
δυσλειτουργία.
 Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, ελέγξτε την πολικότητα (+/-).
 Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή, εάν είναι άδειες ή δεν την
χρησιμοποιείτε για μακροχρόνιο διάστημα. Επομένως, θα αποφύγετε
κινδύνους που μπορεί να υπάρξουν σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας.
 Μην την τοποθετείτε σε παιδικά δωμάτια ή σε χώρους που υπάρχουν
άτομα ευαίσθητα στους υπέρηχους.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
 Να αντικαταστείτε πάντοτε τις μπαταρίες. Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα
καινούριες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Μη χρησιμοποιείτε
διαφορετικού τύπου, μάρκας ή χωρητικότητας μπαταρίες. Όταν αλλάζετε
τις μπαταρίες, ελέγξτε την πολικότητα (+/-).






Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή, εάν είναι άδειες ή δεν την
χρησιμοποιείτε για μακροχρόνιο διάστημα. Επομένως, θα αποφύγετε
κινδύνους που μπορεί να υπάρξουν σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας.
Μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δε θα πρέπει να επαναφορτίζονται.
Οι ακροδέκτες δε θα πρέπει να είναι βραχυκυκλωμένοι.

