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Уничтожитель насекомых IE 05
Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики
Модель:
Мощность:
Напряжение:
Частота:
Класс защиты:
Площадь действия:
УФ лампа:
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Уважаемые покупатели!

Уважаемые покупатели!
Благодарим Вас за приобретение товаров торговой марки «Smile». Высокое качество,
эргономичный дизайн и удобство в применении делают нашу продукцию особенно
привлекательной даже для самых взыскательных клиентов. Мы уверены, что с товарами
компании «Smile» Ваша жизнь станет интереснее и ярче!
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в
которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также даются
рекомендации по правильному использованию данного прибора и ухода за ним.
Храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по
возможности, картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

Общие указания по технике безопасности
Внимательно прочтите инструкцию, прежде чем пользоваться прибором.
Перед включением прибора в сеть убедитесь в том, что напряжение, указанное на шильдике,
соответствует напряжению в сети.
Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором,
если хотите установить части оснастки, почистить прибор, а также, если возникает помеха.
Перед этим прибор нужно выключить из электрической сети. При выключении электроприбора
из электрической розетки, не тяните за шнур, беритесь за вилку.
Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Всегда выключайте его, даже если Вы вынуждены
прерваться только на короткое время.
Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых
есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за
исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их
инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их
безопасность.
Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
Держите прибор и шнур вдали от источников тепла, влаги, острых кромок и т.п.
Регулярно проверяйте шнур и сам прибор на наличие повреждений. При обнаружении любых
неполадок не пользуйтесь прибором.
Сетевой шнур не должен использоваться в качестве ручки для ношения прибора.
Не ремонтируйте прибор самостоятельно. Для ремонта прибора и замены неисправного шнура
обращайтесь в сервисную мастерскую.
Запрещается погружать прибор в любые жидкости, а также промывать его под струей воды
или помещать в посудомоечную машину. Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или
влажные. Храните прибор в сухом месте.
Если прибор упал в воду:
− не касайтесь воды;− немедленно отсоедините его от сети, только после этого можно достать
прибор из воды.
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Специальные указания по технике безопасности
Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой, а также в тех случаях, когда вы его
не используете.
Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей.
Не тяните за сетевой шнур и не перекручивайте его.
Не беритесь за сетевую вилку мокрыми руками.
Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром.

Предназначение прибора
Прибор предназначен для уничтожения летающих насекомых (мух, комаров, ос, шмелей,
оводов, мотылей и моли и др.). Может использоваться в помещениях любого типа (бытовых,
производственных, служебных и т.д.). Прибор также пригоден для использования вне помещений
(веранды, беседки и т.п.) при условии защиты прибора от природных осадков.

Принцип работы
Принцип работы прибора основан на заманивании (специально подобранным спектром света)
насекомых на высоковольтную решетку. При попадании на решетку насекомые погибают от
мгновенного электрического разряда и падают в накопительный поддон.
Площадь действия прибора зависит от модели уничтожителя насекомых и формы помещения,
в котором размещается прибор. Расчетное значение площади действия прибора приведено в
технических характеристиках.
Излучение прибора маломощно и абсолютно безвредно для человека и домашних животных.
Защитная сетка предотвращает случайное касание высоковольтной решетки.
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Обзор деталей прибора:
1 - Ламповый патрон
2 - Лампа
3 - Высоковольтная решетка
4 - Защитная сетка
5 –Съемный поддон

УСТАНОВКА УНИЧТОЖИТЕЛЯ НАСЕКОМЫХ
Подготовка к установке
Выберите место с наибольшим обзором с учетом информации по технике безопасности (место
расположения) и наших рекомендаций:
Размещайте прибор по высоте на уровне чуть выше человеческого роста. Это позволит
избежать нерегламентированных контактов с данным электрическим
прибором (детей,
домашних животных, несведущих людей). Так же свечение ламп, в этом случае не будет
отвлекать внимание
Размещайте прибор на расстоянии не менее 1,5 метров от открытых продуктов (плита, стол,
раздача, проход для идущих с подносом или раздачей и т.п.). В некоторых случаях, насекомое
может быть откинуто электрическим разрядом на расстояние до 1,5 метров от прибора.
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Порядок установки
Выберите или оборудуйте место вблизи с источником питания, либо подведите электропитание
к подходящему месту. Оборудуйте это место крючком для подвешивания прибора, либо
обеспечьте поверхность, на которую можно будет поставить прибор. Установите прибор.
Уничтожитель насекомых готов к работе.

Эксплуатация

Включение прибора.
Для пуска необходимо подключить прибор к электросети. Загорание ламп может происходить не
мгновенно, подождите 5-10 секунд.
Примечание: Во время работы прибор не должен издавать шумов и/или искрений. В момент
электрического разряда при попадании насекомого на высоковольтную сетку может быть
слышен легкий щелчок.
Выключение прибора
Для отключения необходимо выдернуть вилку из штепсельной розетки.

Проверка работоспособности
1. Работоспособность ламп
– проверяется визуально (лампы должны светиться мягким голубым светом)
2. Работоспособность высоковольтной решетки
– проверяется легким касанием отверткой высоковольтной решетки. Отвертка должна
ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь ручку из диэлектрика! Во время касания отверткой высоковольтной
решетки убедитесь, что Ваша рука не соприкасается с металлическими частями отвертки.

Чистка и уход

Перед тем как открутить съемный поддон, во избежание травм, необходимо отключать прибор
от сети электропитания и снять остаточное напряжение с высоковольтной решетки посредством
касания ее отверткой так, как это описано в разделе «Проверка работоспособности».

Замена ламп
ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как производить замену лампы, обязательно отключите прибор от электропитания и
снимите остаточное напряжение с высоковольтной решетки посредством касания ее отверткой
так, как это описано в разделе «Проверка работоспособности» п. 2.
- Открутите снизу накопительный поддон прибора
- Замените лампу
- Установите накопительный поддон на место.
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Монтаж
Монтаж данного прибора не предусмотрен, так как он поставляется в состоянии готовом к
эксплуатации.

Хранение
Электроприборы хранятся в закрытом сухом помещении при температуре окружающего воздуха
не выше плюс 40ºС с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде
пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Транспортировка

К данному прибору специальные правила перевозки не применяются. При перевозке прибора
используйте оригинальную заводскую упаковку. При перевозке следует избегать падений,
ударов и иных механических воздействий на прибор, а также прямого воздействия атмосферных
осадков и агрессивных сред.

Реализация
Реализация прибора должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством
страны-участницы Таможенного Союза.

Утилизация
После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми
отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей
утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.
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Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на территории Российской Федерации 1 год.
В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с
оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр. Без кассового
чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.
Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия.
Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а
техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.

также

чистка,

Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.
Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.
Изготовлено в КНР.

Ремонт по истечении срока гарантии

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за плату аккредитованными
сервисными центрами.
Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определёнными
директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам
безопасности.
Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.
Изготовитель : СEОТС Электроникс Билдинг, А23, Фусин Роад, Пекин, КНР. Импортер на
территории РФ: ООО «БизнесТорг» 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Медниковская, д.1/28;
ООО «Росинпроект» 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д.40, корп.3, этаж 1, пом.IVБ, ком.1-19
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Жәндіктер жойғышы IE 05
Қолдану жөніндегі нұсқаулық

Техникалық сипаттамалары
Үлгісі:
Қуаты:
Кернеуі:
Жиілігі:
Қорғау сыныбы:
Жабу алаңы:
УК шам:

www.smile.su

IE 05
4 Вт
220 -240 B
50 Гц
II
20 м2
1 дана
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Құрметті сатып алушылар!
«Smile» Сауда таңбалы тауарды алғаныңыз үшін Сізге алғысымызды білдіреміз. Біздің өнім
жоғары сапасы, эргономикалық дизайны және пайдалануға ыңғайлылығы арқылы талғамы
аса жоғары тұтынушылар үшін де аса тартымды болып табылады. «Smile» компанаиясының
тауарларының көмегімен Сіздің өміріңіз бұдан да қызығырақ әрі жарқынырақ болатынына
сеніміміз мол!
Құралды пайдаланбас бұрын Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз етуге бағытталған маңызды
ақпараты бар және аталған құралды дұрыс пайдалану, сондай-ақ оның күтіміне байланысты
ұсыныстар берілген осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
Пайдалану туралы берілген нұсқаулықты, кепілдік қағазын, кассалық есеп-шотты, сондай-ақ,
мүмкін болса, картон қорапшасын ішкі қаптамасымен бірге сақтаңыз!

Қауіпсіздік техникасы жөніндегі жалпы нұсқаулар
Аспапты пайдаланар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
Аспапты желіге қосудан бұрын, затбелгідегі көрсетілген кернеудің желідегі кернеуге сәйкес
келетіндігіне көз жеткізіңіз.
Аспапты бұдан әрі пайдаланбайтын болсаңыз, жабдық бөлшектерін орнатқыңыз келсе,
аспапты тазалағыңыз келсе, сондай-ақ, кедергі туындаған жағдайда, әрдайым штекерін ашалы
розеткадан шығарып отырыңыз. Мұның алдында аспапты электр желісінен ажырату қажет.
Электр аспапты электр розеткадан ажырату кезінде сымынан тартпай, айырынан ұстаңыз.
Аспапты ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Қысқа уақытқа болса да үзіліс жасауға мәжбүр
болсаңыз, оны әрдайым өшіріп отырыңыз.
Дене, жүйке жүйесі немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз
тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қауіпсіздігіне жауапты тұлға осы аспапты пайдалану
жөніндегі нұсқаулық берген немесе оларды қадағалаған жағдайлардан басқа кездерде аспап
осындай тұлғалардың пайдалануына арналмаған.
Балалардың аспаппен ойнауларына жол бермеу мақсатында оларды қараусыз қалдырмау қажет.
Аспап пен оның сымын жылу, ылғал, үшкір жиек көздері мен т.б. аулақ ұстаңыз.
Сым мен аспап зақымдауларынының бар-жоғын анықтау үшін үнемі тексеріп отырыңыз. Кез
келген ақаулар анықталған жағдайда аспапты пайдаланбаңыз.
Желілік сым аспапты тасуға арналған тұтқа ретінде пайдаланылмауы тиіс.
Аспапты өз бетіңізбен жөндемеңіз. Аспапты жөндеу және ақаулы сымын ауыстыру үшін қызмет
көрсету шеберханасына жолығыңыз.
Аспапты кез келген сұйықтықтарға салуға, сондай-ақ оны ағынды судың астында шаюға немесе
ыдыс-аяқ жуатын машинасына орналастыруға тыйым салынады. Қолдарыңыз су немесе
ылғалды болса, аспапты қоспаңыз. Аспапты құрғақ жерде сақтаңыз.
Аспап суға құлап қалса:
− суға тимеңіз;− оны дереу желіден ажыратыңыз, тек осыдан кейін ғана аспапты судан шығаруға
болады.
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Қауіпсіздік техникасы жөніндегі арнайы нұсқаулар
Тазалар алдында, сондай-ақ аспапты пайдаланбайтын кезде оны әрдайым электр желіден
ажыратып отырыңыз.
Желілік сымның үшкір жиектер және ыстық беттермен жанаспауын қадағалап отырыңыз.
Желілік сымынан ұстап тартпаңыз және бұрамаңыз.
Желілік айырын су қолмен ұстамаңыз.
Желілік сымы зақымдалған аспапты пайдаланбаңыз.

Аспаптың қолданылу мақсаты

Аспап ұшатын жәндіктерді (шыбындарды, масаларды, жабайы араларды, соналарды,
бөгелектерді, масаққұрттарды, күйелерді және т.б.) жоюға арналған. Кез келген типтегі үйжайларда пайдалануға болады (тұрмыстық, өндірістік, қызмет және т.б.). Сондай-ақ, аспап
жайлардан тыс пайдаланылуға жарамды (дәліздер, жаппалар және т.б.), бұл ретте аспапты
табиғи жауын-шашыннан қорғау керек.

Жұмыс қағидаты
Аспаптың жұмыс істеу қағидаты жәндіктерді (жарықтың арнайы таңдалған спектрімен) жоғары
вольтты торға алдап түсіруге негізделген. Торға түскенде, жәндіктер лезде электр зарядынан
өледі де, жинақтаушы түпқоймаға құлайды.
Аспаптың әрекет ету ауқымы жәндіктер қырғышысының үлгісіне және аспаптың орналасқан
үй-жайдың нысанына байланысты болады. Аспаптың әрекет ету аймағының есептік мәні
техникалық сипаттамаларда берілген.
Аспаптың сәулелену қуаты аз және адамдар мен үй жануарларына мүлдем зиянсыз болады.
Қорғаныс торқапшығы жоғары вольтты торға кездейсоқ тиіп кетуге жол бермейді.
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1
2
3
4
5

Аспаптың бөлшектеріне шолу
1 - Шам көзесі
2 - Шам
3 - Жоғары вольтты тор
4 - Қорғаныс торқапшығы
5 – Жинақтаушы түпқойма

ЖӘНДІКТЕР ЖОЙҒЫШЫН ОРНАТУ
Орнатуға дайындық
Қауіпсіздік техникасы бойынша ақпаратты (орналасу орны) және біздің ұсынымдарымызды
ескере отырып, шолу мүмкіндігі ең көп орынды таңдап алыңыз:
Аспапты биіктігі бойынша адам бойынан сәл жоғары деңгейде орнатыңыз. Бұл (балалардың,
үй жануарларының, бейхабар адамдардың) осы электр аспабымен реттелмеген түйісулерін
болдырмауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, шамдардың жарқырауы да бұл жағдайда көңілді
алаң еткізбейді.
Аспапты ашық өнімдерден (пеш, үстел, бөлу, науа, тегенмен немесе науамен бара жатқан
адамдарға арналған өткел және т.б.) кем дегенде 1,5 метр қашықтықта орналастырыңыз. Кейбір
жағдайларда, жәндік электр разрядымен аспаптан 1,5 метрге дейін қашықтыққа лақтырылып
тасталуы мүмкін.
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Орнату тәртібі
Қуат көзінің жанында орналасқан орынды таңдаңыз немесе жабдықтаңыз, немесе электр қуатын
қолайлы орынға жеткізіңіз. Осы орынды аспапты ілуге арналған ілмекпен жабдықтаңыз, немесе
аспапты қоюға болатын бетті қамтамасыз етіңіз. Аспапты орнатыңыз.
Жәндіктер жойғышы жұмысқа дайын.

Пайдалану
Аспапты іске қосу
Аспапты іске қосу үшін оны электр желісіне жалғау керек. Шамдар бірден жанбауы мүмкін, 5-10
секунд күтіңіз.
Ескерту: Жұмыс кезінде аспап шуды және/немесе ұшқындауды шығармауы керек.
Электр разряды кезінде, жәндік жоғары вольтты торға түскен кезде, шамалы шертпек естілуі
мүмкін.
Аспапты өшіру
Ажырату үшін айырды ашалы розеткадан суырып алыңыз.

Жұмысқа қабілеттілігін тексеру
1. Шамдардың жұмысқа қабілеттілігі
- көзбен шолып тексеріледі (шамдар жұмсақ көк түспен жарқылдауы тиіс)
2. Жоғары вольтты тордың жұмысқа қабілеттілігі
- бұрауыштың жоғары вольтты торға сәл ғана тиюмен тексеріледі. Бұрауыштың тұтқасы
МІНДЕТТІ ТҮРДЕ диэлектриктен жасалған болуы керек! Бұрауышты жоғары вольтты торға
тигізгенде, Сіздің қолыңыз бұрауыштың металл бөліктерімен жанаспайтынына көз жеткізіңіз.
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Түпқойманы тазалау
Жинақтаушы түпқойманы бұрап ашар алдында, жарақатты болдырмау үшін, аспапты желіден
ажыратып және «Жұмысқа қабілеттілік» бөлімінде сипатталғандай, бұрауышпен жоғары вольтты
торды түрту арқылы одан қалдықты кернеуді түсіріп тастау қажет.

Шамдарды ауыстыру
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Шамды ауыстырар алдында, аспапты электр желісінен міндетті түрде ажыратыңыз да «Жұмысқа
қабілеттілік» бөлімінде 2-т. сипатталғандай, бұрауышпен жоғары вольтты торды түрту арқылы
одан қалдықты кернеуді түсіріп тастаңыз.
- Аспаптың төменгі жинақтаушы түпқоймасын бұрап ашып алыңыз
- Шамды ауыстырыңыз
- Жинақтаушы түпқойманы орнына орнатыңыз.

Кепілдікті міндеттемелер
Ресей Федерациясы аумағындағы кепілдік мерзімі 1 жылды құрайды.
Кепілдік бойынша наразылықтар пайда болған жағдайда өнімді толық жиынтықтылауында,
түпнұсқалық орамасымен және касса чегімен аккредиттелген қызмет көрсету орталығына
көрсетіңіз. Касса чегі болмаса, бұйымды тегін жөндеуге немесе ауыстыруға болмайды.
Керек-жарақтарындағы ақаулар бүкіл бұйымды автоматты ауыстырудың себебі бола алмайды.
Тозатын керек-жарақтардың немесе қажалатын бөлшектердің ақаулары, сондай-ақ, тазалау,
техникалық қызмет көрсету немесе қажалатын бөлшектерді ауыстыру кепілдікке кірмейді.
Бұйымды бөгде тұлғалар ашқан жағдайда кепілдіктің күші жойылады.
Пайдалану шарттары сақталған жағдайда тауардың қызмет ету мерзімі 2 жылды құрайды.

Кепілдік мерзімінен кейінгі жөндеу

Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін өнімдерді жөндеу аккредиттелген қызмет көрсету
орталықтарымен ақылы түрде жүргізіледі.
Аспап СЕ директивалары мен МЕМСТ-Р стандарттарымен белгіленген қажетті сәйкестік және
қауіпсіздік жөніндегі сынаулардан өтті және қазіргі техникалық қауіпсіздік стандарттарына сай
келеді. Фирма бұйымның құрылымына техникалық өзгертулер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Монтаждау

Осы аспап пайдалануға дайын күйінде жеткізілгесін, монтаждауды талап етпейді.
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Сақтау
Электр аспаптары ауаның 40ºС-тан аспайтын температура кезінде және салыстырмалы
ылғалдығы , 70%-дан аспайтын, сондай-ақ қоршаған ортада электр аспаптарының
материалдарына кері әсер ететін шаң, қышқылдық және өзге булары жоқ жабық әрі құрғақ
жайларда сақталады.

Тасымалдау
Осы аспапқа арнайы тасымалдау ережелері қолданылмайды. Аспапты тасымалдау кезінде
түпнұсқалық зауыт орамасын пайдаланыңыз. Тасымалдау кезінде аспаптың құлауын, соққы мен
аспапқа түсетін басқа да механикалық әсерді, сондай-ақ атмосфералық жауын мен агрессивті
орталардың тікелей әсерін болдырмау керек.

Сату
Осы аспаптың сатылуы Кедендік Одақ мүшесі мемлекетінің қолданыстағы заңнамасына сәйкес
жүргізілу тиіс.

Кәдеге жарату
Аспаптың қызмет ету мерзімі аяқталған соң оны тұрмыстық қалдықтармен бірге
лақтырмаңыз. Бұдан әрі кәдеге жарату мақсатында оны мамандандырылған
кәдеге жарату орнына апарыңыз. Осылайша Сіз қоршаған ортаны қорғауға өз
үлесіңізді қосасыз.

Өндіруші: СEОТС Электроникс Билдинг, А23, Фусин Роад, Пекин, ҚХР.
Импорттаушы РФ
аумағында: ООО “БизнесТорг” 170100, Тверская обл. қ., Тверь к-сі, Медниковская, д. 1/28; ООО
“Росинпроект” 121609, Мәскеу қ., Рублевское шоссе, д. 40, корп. 3, 1-қабат, пом. ІVБ, ком. 1-19
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