
URZĄDZENIE
ODSTRASZAJĄCE KOMARY

WAŻNE: PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ PRZED
PIERWSZYM URUCHOMIENIEM.

UWAGA: PRODUKT NIE PRZEZACZONY DLA DZIECI.
TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ.

INSTRUKCJA



Opis produktu

Osłona płyty
grzejnej

Płyta grzejna

Włącznik

Dioda
trybu pracy

Wodoodporna osłona gniazda

Wskaźnik poziomu naładowania

Gniazdo USB typu C

Dół

Przód Tył



133x48.5x27.5mm

210 g

4.2V

4W

Dane techniczne

URZĄDZENIE ODSTRASZAJĄCE KOMARY

Wymiary

Waga

Materiały

Bateria

Napięcie

Moc

Temperatura pracy

Zawartość zestawu
Urządzenie

Kabel USB typu C
Smycz mocująca

Tryby pracy

Camping
Strefa ochrony 4 metry

Outdoor
Strefa ochrony 10 metrów

Camping
130℃

Outdoor
165℃

9600 mhA

PC ABS PBT PET



Intrukcja obsługi

Zainstaluj wkład po obu stronach pod kratką.

Przytrzymaj włącznik
przez 2 sekundy.

Dioda będzie miała kolor
zielony.

Pełna ochrona nastąpi
po około 10 minutach.

10 minut



W celu dezaktywacji ochrony,
przytrzymaj włącznik przez
około 2 sekundy, aż dioda
zgaśnie.

Domyślny tryb pracy to Camping (kolor diody zielony).

W celu zmiany ochrony na mocniejszą - Outdoor naciśnĳ krótko
przycisk włącznika. Dioda zmieni kolor z zielonego na czerwony.

Zmiana trybu pracy

Program
Outdoor
10 metrów



Zmiana wkładu

Ładowanie urządzenia

Program
Camping
4 metry

W celu zmiany ochrony z Outdoor na Camping, naciśnĳ krótko
przycisk włącznika. Dioda zmieni kolor z czerwonego na zielony.

Zmień wkład kiedy nie spełnia
już funkcji ochrony.

Materiał będzie wyraźnie wyblakły.

Możesz awaryjnie ładować
urządzenie za pomocą odpowiednio
dobranego kabla.

Urządzenie posiada gniazdo USB
typu C.

Nowy Zużyty



Jak używać urządzenia

Gwarancja

www.omnitron.pl

- ustawić w miejscu osłoniętym od wiatru
- używać tylko w pomieszeczniach dobrze przewietrzonych
- zmiana wkładu tylko po całkowitym wystudzeniu urządzenia
- nie otwierać obudowy
- nie używać urządzenia kiedy bateria jest uszkodzona (spuchnięta)
- nie wkładać do wody
- trzymać z dala od dzieci
- nie modyfikować urządzenia we wsłanym zakresie
- nie wystawiać na temperaturę powyżej 60℃
- bateria powinna być ładowana co 3 miesiące (przechowywanie)
- trzymać suchym miejscu

24 miesiące na podstawie daty zakupu. Podstawą do naprawy jest
dokument zakupu.


