
Instrukcja bezpiecznego użytkowania 

Elektrofumigator z płynem lub wkładami 

Dotyczy modeli: M5P, M5G, M5B, M1A, M1B, M1C, M1D, M2A, M2B, M2C, M2D, CH020 

Urządzenie stosować wyłącznie w prawidłowo działających gniazdkach, bez użycia przedłużaczy, 

przejściówek i rozgałęziaczy, nie podłączać innych urządzeń elektrycznych w gniazdku powyżej. 

Urządzenie w trakcie pracy nie powinno dotykać innych przedmiotów lub materiałów. Nie używać 

jednocześnie wkładu i płynu. Nie stosować urządzenia w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach ani 

w małych, ograniczonych przestrzeniach. Nie stosować (urządzenia) więcej niż 12 h na dobę. 

W przypadku zastosowania płynu: Odkręconą butelkę z płynem wkręcić do 

elektrofumigatora. Urządzenie włączyć do gniazdka 230 V tak, aby butelka znajdowała się w pozycji 

pionowej. Płyn paruje pod wpływem ciepła z ogrzewającego się urządzenia. Pustą butelkę wymienić 

na nową. UWAGA! Nie podłączać urządzenia do prądu w pozycji odwróconej (butelka do góry dnem). 

Po odłączeniu od prądu należy ponownie zabezpieczyć butelkę z płynem owadobójczym. 

W przypadku zastosowania wkładów: Płytkę umieścić w szczelinie elektrofumigatora. 

Urządzenie włączyć do gniazdka 230 V. Substancja czynna odparowuje pod wpływem ciepła z 

ogrzewającego się urządzenia. Wkład odbarwia się w miarę zużycia. Zużyty wkład wymienić na nowy 

po uprzednim wyjęciu urządzenia z kontaktu.  

Po użyciu elektrofumigatora umyć ręce. Elektrofumigator używać przy otwartych oknach lub 

po zabiegu dokładnie przewietrzyć. Urządzenia nie przykrywać, nie dopuszczać do kontaktu z 

materiałami palnymi i wodą. Podczas działania nie dotykać elektrofumigatora metalowymi 

przedmiotami i mokrymi rękoma. Nie używać urządzenia w pomieszczeniu, w którym znajduje się 

nieopakowana żywność, przebywają dzieci poniżej 1-go roku życia, kobiety w ciąży, osoby chore, 

alergicy. Nie używać na zewnątrz. 

Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 14 lat i przez osoby o 

obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości 

sprzętu, jeżeli zapewniony został nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w 

bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się 

sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. 

Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie wskazuje na selektywne zbieranie 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z 

innymi odpadami. Niewłaściwe usuwanie zużytego sprzętu potencjalnie może spowodować 

niekorzystne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności składników 

niebezpiecznych w sprzęcie. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do 

wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia, zapobiegając tym samym 

negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. 

 
 


