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Vă mulțumim pentru achiziționarea aparatului TEESA. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de
instrucțiuni înaintedeprimautilizare și să îl păstrați pentru referințeulterioare. Producătorulnu își asumă
responsabilitateapentrudaunelecauzatedemanipularea șiutilizareanecorespunzătoareaaparatului.

INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA

1. Nu atingeți partea superioară a dispozitivului. Pericol de electrocutare.
2. Pericolul este încă prezent după eliberarea butonului ON.
3. Nu utilizați dispozitivul lângă substanțe inflamabile.
4. Nu îndreptați aparatul către oameni sau animale.
5. Nu utilizați dispozitivul dacă persoana care utilizează aparatul are probleme cardiace, este
gravidă sau are alte boli. Dacă există îndoieli, consultați un medic.

6. Dispozitivul nu este rezistent la apă. Nu expuneți dispozitivul la contactul cu apa.
7. Nu dezasamblați și nu reparați singur acest dispozitiv. În caz de deteriorare, contactați un
service autorizat pentru verificare sau reparații. Acest aparat poate fi verificat sau reparat
doar decătre personal calificat și autorizat.

8. Este recomandat să verificați în mod regulat starea dispozitivului și să vă asigurați că
funcționează corect. Dacă există o defecțiune, opriți imediat utilizarea dispozitivului.

9. Dispozitivul poate fi utilizat doar împreună cu suportul furnizat. Utilizați doar accesorii
autorizate.

10. Înainte de curățare, opriți dispozitivul.
11. Curățați mânerul cu unmaterial textil moale, ușor umezit, fără agenți abrazivi. Curățați plasa

cu o perie moale sau cu aer comprimat.
12. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. Dispozitivul nu este o jucărie.
13. Dispozitivul pote fi utilizat doar pentru neutralizarea insectelor.
14. În modul lampă pentru insecte, puneți suportul pe o suprafață plană și stabilă.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Plasă electrică
2. Indicator activitate
3. Indicatori baterie
4. Mufă încărcare
5. Buton mod
6. Buton ON
7. Mâner
8. Suport

1

2

3

4

5
6

7

8

26 Manual de utilizare

RO



ÎNCĂRCAREA

SPECIFICATII

• Înainte de prima utilizare, încărcați dispoitivul aproximativ 6 ore.
• Dacă în timpul funcționării, există un sigur indicator al bateriei aprins, vă rugăm să încărcați
bateria.

1. Conectați mufa micro USB a cablului de încărcare la port-ul micro USB al dispozitivului.
2. Conectați mufa USB a cablului de încărcare la adaptorul de alimentare.
3. Conectați adaptorul de alimentare la priză.
4. După finalizarea încărcării, toți indicatorii de încărcare vor lumina. Deconectați cablul și
adaptorul de alimentare.

• Neutralizează insectele instantaneu
• Plasă cu trei straturi
• Mâner ergonomic
• Buton activare
• Indicator activitate
• Indicator nivel baterie
• Douămoduri de funcționare
• Lampă electrică clasică
• LampăUV anti-insecte

• Culoare lumină: violet
• Alimentare: baterie încorporată
• Capacitate baterie: 1200mAh
• Încărcare: 5V ; 1 A

FUNCȚIONARE

Dispozitivul poate funcționa în două moduri:
1. Swatter
• Setați comutatorul demod în poziția ON1.
• Apăsați și țineți apăsat butonul ON și atingeți insecta. Aceasta va fi neutralizată.
2. Lampă pentru insecte
• Setați comutatorul demod în poziția ON2.
• Puneți dispozitivul pe suport. Lampa va atrage insectele și le va neutraliza.
Note:
• dacă dispozitivul nu va fi utilizat, setați comutatorul demod în poziția OFF.
• în timp ce dispozitivul funcționează, lumina de activitate va lumina roșu.
• dacă dispozitivul este înmodul lampă pentru insecte, conectați-l la încărcător.
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• Timpde încărcare: aproximativ 4 ore
• Lungime raze UV: 368 nm
• Puteremax.: 2W
• Tensiune pe plasă: 3000V
• Material: ABS + aluminiu + oțel
• Culoare: alb
• Dimensiuni: 525 x 218 x 30mm
• Greutate: 308 g
• Setul include: cablu de încărcare, suport, manual de utilizare

Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca
produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand numai este
in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului
inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm
să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a
promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu
distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi
informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale
ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile
stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de
natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.
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