
Γενικές οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν 
θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις 
οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της 
απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το 
κιβώτιο
με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν 
την συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ 
επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας.
Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική 
χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν 
προορίζεται για εμπορική χρήση. 
Μην την χρησιμοποιείτε σε  ανοιχτό χώρο. 
Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από 
το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε 
υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην 
χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. 
Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την 
αμέσως από την πρίζα. 
Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό 
καιρό ή προσαρμόζετε αξεσουάρ, 
απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την 
πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν 
δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό 
αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ.
Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς 
επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, 
απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το 
καλώδιο από την πρίζα. 
Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην 
χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί 
βλάβες.
Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα 
να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για 
να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον 
κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να 
σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ.
Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές 
οδηγίες ασφαλείας»

Παιδιά και άτομα με αναπηρία
 Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, 
παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες 
(όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο 
κλπ.) μακριά από αυτά.
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Προειδοποίηση!

Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη 
ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από 
άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με 
μειωμένες σωματικές, διανοητικές ικανότητες, 
έλλειψη εμπειρίας ή τις απαραίτητες γνώσεις, 
εφόσον δεν γίνεται υπό την επιτήρηση κάποιου 

υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.
 Επιβλέπετε τα παιδιά για να εξασφαλίσετε ότι δεν 
παίζουν με τη συσκευή.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν 
εγχειρίδιο
Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας, 
έχουν τονιστεί. Δώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή 
για να αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στη 
συσκευή:

Προειδοποίηση:
Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και 
υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού. 

Προσοχή:
Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα 
αντικείμενα. 

Σημείωση:
Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς. 

Σύμβολα που βρίσκονται επάνω στο προϊόν
Τα σύμβολα αυτά είναι σχεδιασμένα να σας 
προειδοποιούν και να σας ενημερώνουν και 
μπορούν να βρεθούν επάνω στο προϊόν:

Προειδοποίηση Υψηλής τάσης!

► Το σύμβολο «κεραυνός» υπάρχει για να 
τονίσει τους κινδύνους υψηλής τάσης που 
υπάρχουν στα εσωτερικά εξαρτήματα της 
συσκευής.
► Κατά τη λειτουργία της συσκευής, μην 
εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στο 
προστατευτικό περίβλημα!
► Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα.

Προειδοποίηση:

Κατάλληλο για χρήση μόνο σε εσωτερικούς 
χώρους.



Οδηγίες ασφαλείας 
 Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε 
νερό (π.χ. μπάνιο, πισίνα, υγρά κελάρια).
 Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε 
χώρους όπου μπορεί να υπάρχουν ατμοί από 
καύσιμα ή εκρηκτική σκόνη.
 Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές 
θερμότητας όπως π.χ. καλοριφέρ ή φούρνους.
 Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
 Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε 
αχυρώνες, στάβλους και παρόμοιες θέσεις.

Λειτουργία
Τα έντομα προσελκύονται από το υπεριώδες φως 
στο εσωτερικό της συσκευής και έρχονται σε 
επαφή με ρεύμα υψηλής τάσης και σκοτώνονται 
από ηλεκτροπληξία. 
Το εξωτερικό περίβλημα υπάρχει για την ασφάλειά 
σας, ώστε να σας εμποδίζει να έλθετε σε επαφή 
με την υψηλή τάση.

Σημείωση:
Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 
της συσκευής, μην την τοποθετήσετε πολύ 
κοντά σε ισχυρές πηγές φωτός.

Βγάζοντας τη συσκευή από τη συσκευασία 
της
 Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία.
 Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως 
πλαστικές ταινίες, άλλα πλαστικά υλικά, καλώδια 
και χαρτόνια.

Οδηγίες λειτουργίας
 Κρεμάστε τη συσκευή μόνο από την ειδική 
κρεμάστρα που διαθέτει.
 Συνδέστε την σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
μια σωστή εγκατάσταση πρίζα 230V, 50Hz.
Η λυχνία φθορισμού θα ανάψει αμέσως.

Καθαρισμός της συσκευής

Προειδοποίηση:

► Πάντα να αποσυνδέεται το βύσμα από την 
πρίζα πριν τον καθαρισμό!
► Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό για να 
την καθαρίσετε. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Προσοχή:

► Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινες βούρτσες ή 
άλλα σκληρά καθαριστικά.
► Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή καυστικά υλικά 
καθαρισμού. Ενώ κατά τη χρήση, καθαρίστε τη 
συσκευή τακτικά μία φορά την εβδομάδα.

Εξωτερική θήκη
Για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής, 
χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς υγρό πανί.

Η συσκευή έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλες τις 
σχετικές οδηγίες της Ε.Ε., όπως 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και οδηγίες 
χαμηλής τάσης και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα 
με όλους τους νεώτερους κανονισμούς ασφαλείας.
Υπόκειται σε τεχνικές αλλαγές χωρίς 
προειδοποίηση!

Σημασία του συμβόλου «Κάδος 
Ανακύκλωσης»
Προστατέψτε το περιβάλλον: μην πετάτε τις 
ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα οικιακά 
απορρίμματα. Εάν έχετε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 
τον οποίο δεν θα ξαναχρησιμοποιήσετε, πηγαίνετε 
τον σε ειδικά κέντρα περισυλλογής. Έτσι βοηθάτε 
στην προστασία του περιβάλλοντος και 
καταπολεμάτε τους κινδύνους που προκύπτουν 
από λάθος διάθεση τέτοιου εξοπλισμού. Επίσης 
βοηθάτε στην ανακύκλωση καθώς και σε άλλες 
μεθόδους επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σχετικές πληροφορίες 
μπορείτε να ζητήσετε από τις δημοτικές αρχές.


