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ELEKTRILINE PUTUKATAPJA

KASUTUSJUHEND



Kui toote korpus on transpordi käigus vigastatud, siis ei tohi seda kasutada.

2. Ohutusnõuded

3. Üldised soovitused kasutamisel

Kasutage toodet ainult selleks ettenähtud eesmärgi. 
Igasugune toote modifitseerimine toob kaasa garantii kehtetuks muutumise.

4. Kasutusjuhised
TÄHTIS!

a. Sisse- ja väljalülitamine

• Ühendage toitejuhe sobivasse vooluvõrgu pesasse.
• Lülitage toitelüliti ON positsiooni. Kui seade töötab, siis süttivad tuled ning ventilaator pöörleb.

Kasutamiseks ainult sisetingimustes!
Vältige vedelike sattumist seadmele ja selle sisemusse!

Vältige seadme paigutamist tolmustesse ruumidesse ja küttekehade lähedusse. 

Ärge põrutage, pillake, lööge ega kukutage toodet.

 

Enne seadme puhastamist või hooldamist ühendage seade vooluvõrgust välja!

Ärge puudutage seadme metallist osi märgade kätega!

• Kui te lõpetate seadme kasutamise lülitage toitelüliti OFF positsiooni.
• Seadme täielikuks väljalülitamiseks (enne puhastamist) tõmmake toitejuhe seinast.
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• Lülitage seade täielikult vooluvõrgust välja.
• Võtke isoleeritud käepidemega kruvikeeraja. 
• Lühistage sisemise elektriseeritud võrgu kaks ribi omavahel, kasutades selleks

isoleeritud käepidemega kruvikeeraja metallist otsa. Lühistamisel võib esineda

säde. Korrake protseduuri, kuni rohkem sädet ei teki.

c. Seadme puhastamine

• Puhastage seadet regulaarselt kuiva, puhta lapi ja plastikust pintsliga.
ÄRGE KASTKE SEADET VETTE.

• Puhastage LED lampe seadme sees pehme plastikust pintsliga. 

Mustad lambid ei ole efektiivsed.
• Lühistage elektriseeritud võrgus kaks ribi nagu kirjeldatud punktis: b.
• Eemaldage plastikust võre. Vajutage hoovale võre kohal ja eemaldage

see.
• Kasutage sisemise elektriseeritud võrgu puhastamiseks pehmet, 

plastikust harja või pintslit.
• Asetage iga kord peale puhastamist plastikust võre tagasi oma kohale!

d. Hooldamine 

• Kõik seadme kruvid peavad olema kindlalt kinni ja roostest puhtad.
• Seadme või selle korpuse modifitseerimine on keelatud!

5. Tehniline spetsifikatsioon

Sisendpinge                                       230VAC 50Hz

Elektriseeritud võrgu pinge.                 800...1000V

Efektiivne piirkond                              50m²

Lamp                                                 4x5mm läbipaistvat UV LED-i

Mõõtmed                                            255 x 230 x 85mm 

Kaal                                                   975g

Kasutage ainult originaal varuosi.
Ärge üritage seadet iseseisvalt avada ega parandada.
Enne seadme puhastamist lülitage seade vooluvõrgust täielikult välja ja laadige tühjaks pinge-
alla jäänud komponendid seadme sees.

b. Seadme tühjakslaadimine enne puhastamist.


