
 
 
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ IK-8544 
Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προϊόντα της εταιρείας μας. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις 

οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για μέγιστη αποδοτικότητα αλλά με χαμηλή 

κατανάλωση ενέργειας και χωρίς τη χρήση χημικών, αποτελεί την καλύτερη λύση για την εξάλειψη των ενοχλητικών και 

επικίνδυνων εντόμων. 

Εξήγηση τρόπου λειτουργίας: 

1． Η συσκευή δεν χρησιμοποιεί επικίνδυνα για τον άνθρωπο ή τα κατοικίδια, χημικά! 

2． Χρησιμοποιείται ειδική λάμπα UVA για την αποτελεσματική προσέλκυση των εντόμων ώστε αυτά να εξοντωθούν από 

το ειδικό πλέγμα υψηλής τάσης που βρίσκεται μπροστά από αυτή. 

3． Η συσκευή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η κατανάλωση και να μεγιστοποιείται η αποδοτικότητα. 

Χρήση και εμβέλεια： 

1． Η συσκευή είναι κατάλληλη για οικιακή χρήση αλλά και για εστιατόρια, ξενοδοχεία και γραφεία. 

2． Η εμβέλεια της συσκευής, σε κατάλληλες συνθήκες και με σωστή χρήση μπορεί να φτάσει τα 40 τετραγωνικά μέτρα. 

3． Η ιδανική χρήση της συσκευής είναι να την τοποθετήσετε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο χωρίς άλλη πηγή φωτός για 

περίπου 20-30 λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε το χώρο. Αν θέλετε να την κρεμάσετε τότε διαλέξτε τα ανοίγματα του 

προστατευόμενου χώρου όπως πόρτες ή παράθυρα, σε ύψος από 80 εκατοστά μέχρι 1 μέτρο και 80 εκατοστά και 

απόσταση τουλάχιστον 30 εκατοστών από τοίχους. 

Συντήρηση – καθαρισμός - Ασφάλεια： 

1． Πριν τη λειτουργία της συσκευής, σιγουρευτείτε ότι τα προστατευτικά πλέγματα, εμπρός και πίσω, είναι στη θέση τους 

και άθικτα, χωρίς μεγάλα ανοίγματα ή λυγισμένα. 

2． Κρατήστε τα παιδιά και άτομα με μειωμένη αντιληπτική ικανότητα μακριά από τη συσκευή. Μην αγγίζετε ποτέ το 

ηλεκτροφόρο πλέγμα (στο εσωτερικό της συσκευής) με τα χέρια ή κάποιο εργαλείο που δεν είναι σωστά μονωμένο. 

3． Αν οι λάμπα αναβοσβήνει, τότε είναι πιθανό η τάση του ηλεκτρικού δικτύου να μην αρκεί για τη λειτουργίας της 

συσκευής (220V AC).  

4． Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα, συνίσταται να μην αναβοσβήνετε τη συσκευή πολύ συχνά.  

5． Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με εύφλεκτα αέρια ή εκρηκτικά! Η σπίθα από το πλέγμα υψηλής τάσης 

μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή και πυρκαγιά. 

6． Όταν ο λαμπτήρας πρέπει να αλλαχτεί, τότε αποσυνδέστε από το ηλεκτρικό δίκτυο, αποφορτίστε το πλέγμα υψηλής 

τάσης με κάποιο σωστά μονωμένο κατσαβίδι, ακουμπώντας με τη μύτη του στο πλέγμα, ξεβιδώστε και 

αντικαταστήστε το λαμπτήρα με άλλο ίδιου τύπου. 

7． Για να καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε από το ηλεκτρικό δίκτυο, αποφορτίστε το πλέγμα υψηλής τάσης με 

κάποιο σωστά μονωμένο κατσαβίδι, ακουμπώντας με τη μύτη του στο πλέγμα και χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο 

βουρτσάκι για τον καθαρισμό του πλέγματος, ενώ ένα μαλακό ελαφρά βρεγμένο πανί για το εξωτερικό. Ποτέ μην 

εκθέτετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Ξεβιδώστε το κάτω μέρος για να αδειάσετε τα υπολείμματα εντόμων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ                                                    Α.Μ.Π. 00510 - (Π∆ 117/2004) 

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να 

ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. 

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής  

τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον 

τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. 

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: EMC Directive: 2004 / 108 / EC, Low Voltage Directive (LVD): 2006 / 95 / EC 

& Restriction of Hazardous Substance (RoHS) Directive: 2002/95/EC 

Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι το ηλεκτρικό εντομοκτόνο IK-8544 συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα: 

EN55014-1:2006, EN61000-3-2:2006+Α2:2009, EN61000-3-3:2008, EN55014-2:1997+A2:2008, 

EN60335-1:2002+Α11:2004+Α1:2004+A2:2006+A12:2006+A13:2008, EN60335-2-59:2003+A1:2006+A2:2009, EPA3050B, EN1122, EPA3052, 

EPA3060A, EPA7196, EPA3540C & IEC62321 
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