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Insektu iznīcinātājs ar saules bateriju 

Modelis: KLW-006A 
 

BRĪDINĀJUMS: 

Neļaijiet bērniem spēlēties ar šo iekārtu. Bērniem līdz astoņu gadu vecumam bez uzraudzības nedrīkst iekārtu tīrīt vai 

veikt tās ikdienas apkopi. Iekārta ir paredzēta tikai mājas lietošanai. Lietotājs ir atbildīgs par tās lietošanu. 
 

DARBĪBAS PRINCIPS: 

Šī iekārta ir konstruēta tā, lai tā būtu viegli uzstādāma uz loga ar piesūcekņiem, kur saules baterija var uzņemt saules 

gaismu. Iekārtā ir ievietots uzlādējama baterija, kas tiek darbināta ar saules enerģiju. Iekārta darbojas dienakts tumšajā 

laikā, kad ieslēdzas LED zilā gaisma, kas pievilina insektus un aktivizējas metāla spirāle, kas nogalina insektus ar 

elektrošoku. 

 
Norādījumi pirms pirmās lietošanas 

1. Lai ieslēgtu iekārtu, pagrieziet plastmasas vāciņu pozīcijā ON, lai sarkanā poga būtu nospiestā stāvoklī  zem 

plastmasas izvirzījuma. 

2. Izmantojot piesūcekņus piestipriniet iekārtu pie loga rūts, lai saules panelis var uzņemt saules gaismu. 

3. Kad satumsīs iekārta automātiski, ieslēgs zilo LED gaismu un metāla spirāli. 
 

Apkope: 

Nepieciešams regulāri izņemt kukaiņus no iekārtas. Lai veiktu apkopi, jums jāveic šādas darbības: 

1. Pagrieziet priekšējo plastmasas vāciņu tā, lai uz iekārtas vāka sāna esošās bultiņas atrastos viena pret otru. 

Sarkanais slēdzis būs OFF režīmā, un metāla spirāle tiks atslēgta. 

2. Noņemot plastmasas vāku, atklāsiet metāla spirāli. 

3. Tagad metāla spirāli ir iespējams notīrīt, izmantojiet smalku otu vai suku. Pārliecinieties, ka pie metāla 

spirāles nav pielipuši kukaiņi, lai izvairītos no iekārtas pārslodzes. 

4. Iekārtas apkope jāveic tik bieži, cik nepieciešams, lai uz metāla spirāles nebūtu kukaiņu atlieku. 
 

Tehniskie parametri 

Diametrs: 10 cm 

Augstums: 4,5 cm 

Uzlādējama baterija: 1xAAA Ni-MH; 1.2V / 600mAh 

Saules panelis: 5x5 cm (amorfs) 

Darbības laiks: apmēram 6-8 stundas atkarībā no saules intensitātes 

Uzmanību!! 

Neaiztieciet metāla spirāli ar rokām vai citiem priekšmetiem, kad iekārta ir ieslēgta. Iekārta ir paredzēta tikai 

lietošanai mājās. Aizliegts izmantot sprādziena bīstamās vietās. 
 

Brīdinājums!!! 

Negremdējiet iekārtu ūdenī un izvairieties no jebkāda kontakta ar ūdeni vai siltuma avotiem. Pirms iekārtas tīrīšanas 

vienmēr izslēdziet to. 
 

SVARĪGA INFORMĀCIJA: 

- Neļaujiet bērniem spēlēties ar iekārtu. Uzglabājiet iekārtu bērniem nepieejamā vietā. 

- Iekārtu var izmantot ārpus telpām, taču paturiet prātā, ka tā nav ūdensizturīga un to nedrīkst atstāt ārā lietū. 

Slēdzis ON/OFF 

Zila LED lampa 

Metāla spirāle 

Plastmasas 

izvirzījums 

Saules 

baterija 

Piesūcekņi 
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- Nelietojiet iekārtu kūtī, stallī un līdzīgās vietās. 

- Nelietojiet iekārtu vietās, kurās ir liela sprādziena vai ugunsgrēka iespējamība. 

- Vienmēr iztīrīt iekārtu no kukaiņiem, kad tas ir nepieciešams, vai vismaz reizi nedēļā. 

- Tīriet to bez ķīmiskām vielām vai mazgāšanas līdzekļiem. 
 

Baterijas nomaiņa un uzlāde 

Baterijas darbības beigās to var nomainīt ar jaunu tā paša tipa bateriju(AAA Ni-MH; 1.2V). 

Procedūra: 

- atskrūvējiet saules paneļa sānos esošās 4 skrūves;  

- noņemiet plastmasas vāciņu, kas ir ap saules paneli; 

- izņemiet veco bateriju un ievietojiet jaunu tāda paša tipa bateriju (AAA Ni-MH; 1.2V). Ievērojiet pareizo 

polaritāti; 

- Novietojiet plastmasas vāku atpakaļ un ieskrūvējiet atpakaļ skrūves. 

PADOMS: ja baterija ir pilnībā izlādējusies (piemēram, ilgstošas uzglabāšanas laikā bez iespējas uzlādēt ar saules 

paneļa palīdzību), baterija ir jāuzlādē, to var izņemt un uzlādēt, izmantojot atbilstoša tipa tradicionālo bateriju lādētāju. 
  

APKOPE UN UZGLABĀŠANA: 

Uzglabāt sausā, tīrā vietā izslēgtā stāvoklī 18 + 30 °C temperatūrā un pie relatīvā gaisa mitruma: 10% -85% 
 

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI / PROBLĒMAS: 

Kāpēc nedeg zilā LED gaisma? 

- Pārliecinieties, ka iekārta ir ieslēgta un slēdzis ir ON pozīcijā, un ka iekārta atrodas uz loga, lai tā varētu piekļūt 

gaismai un var pastāvīgi uzlādēties. 

- Zilā LED gaisma ieslēdzas tikai tad, kad satumst. Tāpēc zilā LED gaisma ieslēgsies tikai tad, kad saules panelis 

netiks pakļauts gaismai.  
 

Kā es varu zināt, vai iekārta ir ieslēgta? 

- Kamēr slēdzis atrodas pozīcijā ON, aizsedziet saules paneli, un iedegsies zilā LED gaisma.  

Kā es varu zināt, ka metāla spirāle ir ieslēgta? 

- Spirāle ieslēdzas automātiski, kad iedegas zilā LED gaisma. 

 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta 

pārslogošanas rezultātā. 

 


