Nattlys av/på knapp.
Nattlys
Rød lys: strøm på
Gul Lys: Elektromagnetisk funksjon
Grønn lys: Ultralyd funksjon

1. Koble til enheten til stikkkontakt. Når den røde lyset slår seg på fungerer enheten.
2. Gule lyset indikerer elektromagnetisk funksjonen og den grønne lyset for ultralyd funksjonen.
Når begge lampene blinker fungerer den som den skal.
3. Nattlyset kan bli slått på med hvite knappen som er på toppen av enheten og samme knapp for
å slå av nattlyset.
4. La enheten stå hele dagen.
5. Hvis du behøver en til enhet, må du sørge for at den er tilkoblet langt nok fra den andre
enheten. En enhet dekker et areal på ca. 200m2

Tekniske spesifikasjoner
Frekvens: 50/60Hz
Styrke: 230V AC
Strømforbruk: 0.08A

Varning
1.
2.
3.
4.
5.

Ikke bruk enheten hvis du har kjæledyr kanin eller gnagere, da enheten kan forårsake ubehag.
Enheten påvirker ikke andre kjæledyr og husholdningsapparater..
Hold enheten vekk fra vann, og hold det unna barn.
Kun innendørs bruk.
Når du først begynner å bruke enheten er det normalt at skadedyr blir mer aktive og kommer
ut av gjemmestedet. Beste resultatet med kakerlakker, edderkopper, myrer og gnagere oppnås
etter 1 til 3 uker.
6. Når du bruker enheten må du huske å la et vindu eller en dør stå åpen for å slippe dem ut.
7. Ikke bruk giftstoffer eller kjemiske produkter mens du bruker enheten. Disse kjemikaliene
pleier å tiltrekke seg skadedyr mens denne enheten driver dem bort.
8. Ikke legg det bak møbler.

Avhending:
Emballasjematerialet er gjenbrukbart. Kast emballasjen i miljø container.
Vennligst legg den i passende container for gjenvinning av avfall.
Kast produktet, batteriene og lyset i annen container hvis du vil sortere dem. Apparatet og batteriene
må ikke kastes. Ta dem til et resirkuleringssenter for brukt elektrisk og elektronisenheter. For mer
informasjon kan du kontakte din lokale myndighet. Fjern batteriene først.
Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-StraBe 3
40764 Langenfeld, Tyskland

Nødvendig av teknisk support, vennligst ring …
i Tyskland 0180. 530 63 63 * eller info@eurotops.de
i Østerrike 01. 230 60 43 12 eller info@eurotops.at
i Sveits 044. 28 36 125 eller info@eurotops.ch
i Nederland 026. 37 36 333 eller info@eurotops.nl
i Frankrike 0892. 700 470 ** eller info@eurotops.fr
* 14 cent / minutt via tysk fastlinje, maks. 42 cent / minutt via mobilnettet
** 34 cent / minutt via fransk fasttelefon
Eventuelt retur av produkter skal returadressen stå regningen du har mottatt.
Bruksanvisningen gjenspeiler bare de tekniske forholdene som er tilgjengelig på utskriften. Eventuelle
endringer i teknologi og utstyr er reservert.

