
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

ŁAPKA PACKA ELEKTRYCZNA NA OWADY 

KOMARY MUCHY OSY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozbądź się owadów bez chemii, bez sprejów i bez problemu! 

INSTRUCKJA KORZYSTANIA 

 

1. Zainstaluj dwie baterie AA (brak w zestawie) w przeznaczonym do tego 

miejscu.  

2. Złap pewnie za rączkę i wciśnij przycisk odpowiedzialny za włączanie 

urządzenia. 

3. Wyceluj i uderz owada elektryczną siatką łapki. 

4. Martwego owada strzepnij lub zmieć z urządzenia.  

 

 

 



OSTRZEŻENIA 

 

1. Nie należy dotykać części produktu będącej pod napięciem, aby uniknąć 

porażenia prądem. 

2. Nie należy korzystać z produktu w pobliżu substancji łatwopalnych. 

3. Nie należy myć produktu wodą.  

4. Produkt jest urządzeniem elektrycznym i jako takowe powinien być 

traktowany.  

5. Po wyjęciu produktu z opakowania, wszelkie foliowe woreczki, opaski 

zaciskowe, taśmy i inne elementy należy umieścić w odpowiednich 

pojemnikach na odpady, gdyż mogą stanowić zagrożenie.  

6. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania z 

urządzenia. Ponowne użycie produktu możliwe jest po wprowadzeniu 

wymaganych napraw. 

7. Nie należy samemu naprawiać ani modyfikować produktu. 

8. Uszkodzonego produktu nie należy wyrzucać do pojemnika przeznaczonego na 

odpady zmieszane. Należy oddać go do specjalnie przeznaczonego punktu 

zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

9. Siatka może przechowywać ładunek elektryczny nawet pod wyłączeniu 

zasilania. Nie należy jej dotykać.  

10. Produkt przeznaczony jest jedynie do rażenia owadów. Nie należy razić ludzi 

ani zwierząt. 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII 

 

1. Baterie jednorazowe nie powinny być ładowane. 

2. Baterie umożliwiające ładowanie (akumulatory) powinny być ładowane jedynie 

pod nadzorem osoby dorosłej.  

3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.  

4. Nie należy jednocześnie korzystać z baterii różnych typów, ani z baterii 

nowych i używanych jednocześnie. 

5. Podczas wkładania baterii należy upewnić się, że zostały one włożone zgodnie 

z oznaczeniami biegunowości.  

6. Wyczerpane baterie należy bezzwłocznie wyjąć z produktu.  

7. Nie należy zwierać zacisków zasilania.  

 

KX5584 Łapka packa elektryczna na owady komary muchy osy 

Importer: KIK sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 

Białystok 

Producent: Damei Electric Appliance Factory, Shantou City, Guangodong Province, 

China 


