
       
 

Οδηγίες SC-1 RADARCAN 
 
Η συσκευή αυτή σας προστατεύει από τα κουνούπια σε κάθε εξωτερική σας δραστηριότητα. Δεν 
χρησιμοποιούνται χημικά και δεν χρειάζονται ανταλλακτικά γεμίσματα για τη λειτουργία της. 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 Συνεχής προστασία και απεριόριστη αυτονομία 
 Άοσμο 
 Χωρίς χρήση χημικών ουσιών: πρακτική και ασφαλής 
 Χωρίς χρήση ανταλλακτικών: εξοικονόμηση χρημάτων 
 Αβλαβές για ανθρώπους και κατοικίδια 
 Λειτουργεί με μία αλκαλική μπαταρία τύπου ΑΑ (δεν συμπεριλαμβάνεται) αυτονομίας έως και 6 

μήνες 
 Δοκιμασμένο στο κοινό είδος κουνουπιού (Cilex pipiens) 
 Κατάλληλο για να το κρεμάσετε σε ρούχα ή αξεσουάρ, καροτσάκια κλπ. Κατάλληλο για εσωτερική 

και εξωτερική χρήση αλλά σχεδιασμένο κυρίως για δραστηριότητες σε ανοιχτό χώρο, με 
δυνατότητα ανάρτησης στα ρούχα σας, στο καροτσάκι του μωρού ή στην σκηνή σας.. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. Σηκώστε το καπάκι μπαταρίας όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 2. Εισάγετε την μπαταρία στη θέση 
που σας δείχνει το διάγραμμα μέσα στη συσκευή. Προσοχή στην πολικότητα. 3. Κλείστε το καπάκι 
της μπαταρίας. 4. Θα ακούσετε έναν ήχο που θα επισημαίνει ότι η συσκευή λειτουργεί. Αν δεν 
ακούσετε τον ήχο, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης ON/OFF, ελέγξτε ότι η μπαταρία έχει 
τοποθετηθεί σωστά ή αντικαταστήστε την μπαταρία με καινούργια (η αυτονομία της μπαταρίας είναι 
για πάνω από 6 μήνες). 5. Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης ON/OFF ξανά για να απενεργοποιήσετε 
τη συσκευή. 6. Είναι πολύ σημαντικό να μην εμποδίζετε τις γρίλιες στην κορυφή της συσκευής. 7. Αν 
επιθυμείτε να φορέσετε τη συσκευή γύρω από το λαιμό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα 
λουράκι λαιμού. Εισάγετε το στην υποδοχή (1) που υπάρχει στην κορυφή της συσκευής. 8. Η 
αποφορτισμένες μπαταρίες θα πρέπει να πετιούνται στους κατάλληλους κάδους ανακύκλωσης, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 
 
Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από παιδιά ή ανθρώπους με διανοητική αναπηρία ή που 
δεν έχουν εμπειρία ή γνώση εκτός κι αν είναι υπό επιτήρηση από κάποιον υπεύθυνο για την 
ασφάλεια τους. Τα παιδιά στον ίδιο χώρο θα πρέπει να είναι υπό επίβλεψη εξασφαλίζοντας σας πως 
δεν θα παίζουν με την συσκευή. 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ: 2 χρόνια (επιδεικνύοντας την απόδειξη αγοράς) 
 


