
 

  

 
 

 

Használati útmutató 

Elektromos légycsapó 

Rend.-sz. 1494118 

 

Rendeltetésszerű használat 
Ez a készülék rovarok (pl. legyek, szúnyogok)  megsemmisítésére való a fémrács elektromos feszültsége 
által. 

A készülék kizárólag száraz környezetben használható. Nedvességgel történő érintkezését feltétlenül 
kerülje el. 

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a készüléket a 
fent leírtaktól eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, 
tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha 
a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is. 

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és 
készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva. 

 

A szállítás tartalma 

• légycsapó 

• figyelmeztető címke 

• használati útmutató 

 

Aktuális használati útmutatók 

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads web-oldalról, és szkennelje be 
az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait. 

 

A szimbólumok magyarázata 

A háromszögbe foglalt villámszimbólumot akkor alkalmazzuk, ha egészségét veszély 
fenyegeti,  
pl. áramütés következtében. 

 

A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, 
amelyeket okvetlenül be kell tartani. 

 

A „nyíl“ szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal. 
 

Biztonsági előírások 

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat 
tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a 
szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy 
anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a 
szavatosság és a garancia is. 

a) Általános tudnivalók 

• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól. 

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak 
gyermekek kezében. 

• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, 
magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 

• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a készüléket, és védje 
meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a 
készüléknek 

- látható sérülései vannak, 

- már nem működik rendeltetésszerűen, 

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy  

- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés 
következtében is megsérülhet. 

• Ne nyomja össze a rácsot az ujjaival. Ne érintse meg a középső rácsot. Ettől egy kis áramütés 
éri. 

• Ne dugjon semmilyen tárgyat át a rácson. 

• Tartsa távol a készüléket portól és éghető gázoktól. Robbanásveszély! 

• A szállítás részét képezik a különböző nyelvű felragasztható címkék. Ha a készüléken lévő 
címke nem saját nyelvű, ragasza fel a megfelelő szövegű címkét a készülékre. 

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, 
biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban. 

• Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel vagy szakműhellyel 
végeztessen. 

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, 
forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz vagy más szakemberhez. 

b) Elemek/akkumulátorok 

• Az elemek/akkumulátorok berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra. 

• Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat, ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, 
hogy megelőzze a kifolyásukból származó károkat.  A kifolyt vagy sérült 
elemek/akkumulátorok a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha hibás 
elemeket/akkumulátorokat kell kézbe venni, viseljen  védőkesztyűt. 

• Az elemeket/akkumulátorokat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk.  Az 
elemeket/akkumulátorokat ne hagyja szabadon heverni, mert gyerekek vagy háziállatok 
lenyelhetik őket. 

• Az összes elemet/akkumulátort egyszerre kell cserélni.  A régi és új elemek/akkumulátorok 
vegyes használata esetén kifolyásuk miatt a készülék károsodhat.  

• Ne szedje szét az elemeket/akkumulátorokat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Ne 
próbáljon meg nem feltölthető elemeket feltölteni.  Robbanásveszély! 

 

Az elemek berakása/cseréje 

• Vegye le a nyél alsó végén lévő elemtartó fedelét. 

• Helyezzen be helyes polaritással 2 db AA-méretű ceruzaelemet. Vegye figyelembe az elemtartóban 
látható polaritásjelzést . 

• Zárja vissza az elemtartót. 

Cserélje ki az elemeket, ha a piros LED már nem gyullad ki a gomb megnyomásakor. 

 

Üzembe helyezés 

• Tartsa nyomva a nyél oldalán lévő nyomógombot. A piros LED folyamatosan világít. A középső rács 
most elektromos feszültségen van. 

• Legyezzen a készülékkel a rovar irányába. 

• Mihelyt eltalálta a rács a rovart, egy rövid sistergő hang hallatszik, és rövid időre egy kék szikra is 
látható. 

• Eressze fel a nyomógombot.  A piros LED kialszik.  A rács ismét feszültségmentes. 
 

Ápolás és tisztítás 

• Tisztítás előtt vegye ki az elemeket.  

• Rázza jól meg a készüléket, vagy egy kefével távolítsa el a döglött rovarokat a rácsról. 

• Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt, vagy más vegyszert, mivel ezek a 
házat károsíthatják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.  

• Ne használjon vizet vagy más folyadékot a tisztításra. Máskülönben megsérülnek a rácsok. 

• Száraz, szálmentes kendővel tisztítsa meg a készüléket. 
 

Eltávolítás 

a) A készülék 

Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, nem valók a háztartási 
szemétbe.  Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell 
eltávolítani. 

Vegye ki az esetleg a készülékben lévő elemeket/akkumulátorokat, és elkülönítve távolítsa el őket.  

b) Elemek és akkumulátorok 

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor leadására; 
tilos azokat a háztartási szemétbe kidobni! 

A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a 
háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb 
nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken 
és akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt található). 

Az elhasznált elemek/akkumulátorok ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, 
fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak. 

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez! 
 

Műszaki adatok 

Tápáramellátás................ 2 db A-méretű ceruzaelem (nem része a szállításnak) 

Kimenőfeszültség.............................. 1500 – 2000 V 

Üzemi/tárolási feltételek.................. -10°C-tól +50°C-ig, max. 90% rel. páratart. 

Méretek (h x sz x m)..................... 455 x 169 x 30 mm Súly................................................. 170 

gramm 
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