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 KEMHK001  •  KEMHK002  •  KEMHK003  
 

HYÖNTEISANSA 
 
TEKNISET TIEDOT  
 

 KEMHK001 KEMHK002 KEMHK003 
Teho 1 x 6 W 2 x 8 W 2 x 15 W 
Jännite 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz 230 V ~50 Hz 
Säleikön jännite 1000 V 3000 V 3000 V 
Peittoalue 20 m² 50 m² 100 m² 
Kulutus 6 W 20 W 40 W 
Mitat 13 x 13 x 33 cm 37 x 9 x 29 cm 51 x 9 x 34 cm 
Paino 0,5 kg 2,2 kg 3,4 kg 

 
TURVAOHJEET  

1. Poista pakkaus ja tarkista, että laite on ehjä. Jos syntyy jotain kysyttävää, ota yhteys jälleenmyyjään 
tai maahantuojaan. Älä jätä pakkausmateriaaleja, kuten muovia, vaahtomuovia tai niittejä lasten ulot-
tuville. Ennen laitteen kytkemistä pistorasiaan, varmista että jännite ja taajuus vastaavat laitteessa 
mainittuja arvoja. 

2. Älä peitä laitetta, sillä se saattaa aiheuttaa ylikuumenemisen. 
3. Älä laita mitään laitteen aukkoihin. 
4. Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun tehtävään. Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Muut 

käyttötarkoitukset luetaan epäsopiviksi ja ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita.  
5. Valmistaja ja maahantuoja eivät ole vastuussa väärinkäytön aiheuttamista vahingoista.  
6. Seuraavaksi mainitut ohjeet ovat erittäin tärkeitä laitteen turvallisen käytön kannalta: älä käsittele lai-

tetta märillä käsillä; älä koskaan altista laitetta sateelle, suoralle auringonpaisteelle tai muille ääriolo-
suhteille; älä altista laitetta kosteudelle tai vedelle. 

7. Laite tulee asettaa tasaiselle ja vakaalle alustalle.  
8. Aina kun laite ei ole käytössä ja aina ennen huoltotoimenpiteitä laite tulee irrottaa pistorasiasta. 
9. Laite on valmistettu vaarallisista osista, jotka täytyy aina pitää lasten ulottumattomissa. 
10. Älä käytä laitetta kylpyhuoneessa, lähellä suihkua tai lähellä uima-allasta. 
11. Laitetta tulee käyttää vain kun se on asetettu pystysuoraan. 
12. Älä käytä laitetta verhojen tai muiden syttyvien materiaalien läheisyydessä. 
13. Älä aseta laitetta lähelle syttyviä aineita. 
14. Älä sijoita laitetta pistorasian alapuolelle. 
15. Älä käytä laitetta ohjelmoijan, ajastimen tai minkään muun laitteen kanssa, joka saattaa käynnistää 

laitteen automaattisesti. Tämä aiheuttaa mm. paloriskin, sillä laite saattaa olla sopimattomaan paik-
kaan sijoitettu tai se saattaa olla peitetty 

16. Jos virtajohto vahingoittuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 
17. Laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on fyysisiä, sensorisia tai 

henkisiä rajoituksia, tai joilla on puutteellisesti kokemusta tai tietoa elleivät he ole valvonnan alaisina 
tai ellei heistä vastuussa oleva henkilö ole antanut heille tarvittavaa tietoa ja ohjeita kuinka laitetta tuli-
si käyttää. Lapsia on valvottava, etteivät he pääse leikkimään laitteella. 

18. Älä käytä laitetta jatkojohtojen tai moniosaisten pistorasioiden kanssa. Älä vahingoita tai käännä virta-
johtoa. Ennen laitteen siistimistä tai huoltotoimenpiteitä, sammuta laite ja ota pistoke pois pistorasias-
ta.  

19. Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriöitä, sammuta se välittömästi, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yh-
teys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos laite tarvitsee varaosia, käytä aina alkuperäisiä osia, muutoin 
laitteen ei välttämättä ole enää turvallinen. 

20. Laite on suunniteltu ainoastaan sisäkäyttöön. 
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KÄYTTÖTARKOITUS  
- Laite on suunniteltu lentävien hyönteisten ekologiseen hävittämiseen, eikä siinä siis käytetä tuholais- 

tai muita myrkkyjä. 
- Laite houkuttelee hyönteisiä lampun avulla luokseen ja tuhoaa ne sitten sähkövirralla joka tuotetaan 

laitteessa olevaan säleikköön. Laitteessa on keräysastia, joka helpottaa siivoamista. 
 
KÄYTTÖOHJEET  

- Varmista, että virranlähteen jännite vastaa laitteen vaatimaa jännitettä.  
- Sijoita laite haluamaasi paikkaan, mutta älä sijoita sitä lähelle syttyviä tai räjähtäviä materiaaleja. Jot-

kut mallit on tarkoitettu ripustettavaksi. 
- Kiinnitä pistoke pistorasiaan. 
- Kytke laite katkaisimesta päälle ja pidä käynnissä niin kauan kuin tarvitset sitä. 
- Sammuta laite käytön jälkeen ja ota pistoke irti pistorasiasta. 
- Saadaksesi kaiken irti laitteesta, on parasta asettaa se 1-2,5 m korkeuteen ja välttää hyvin ilmastoituja 

alueita. 
 
HUOLTO  

- Ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista varmista, että pistoke on irti pistorasiasta. 
- Siivoaminen: 

- Poistaaksesi laitteen pohjalle tippuneet jäänteet, irrota keräilyastia, tyhjennä se, pese se vedellä 
tai puhdistusaineella ja kuivaa se.  

- Käytä harjaa säleikön puhdistamiseen.  
- Älä koske sähköistettyyn säleikköön tavaroilla jotka johtavat virtaa.  
- Älä altista säleikköä vedelle. 
- Säännöllinen puhdistaminen pidentää laitteen käyttöikää. 

- Lampun vaihtaminen (KEMHK001): 
- Varmista, että virtajohto on irrotettu virtalähteestä. Ota keräysastia irti pohjasta. Ruuvaa pohjas-

sa olevat 2 ruuvia irti ja ota lamppu pois. Aseta uusi lamppu tilalle, ruuvaa pohja kiinni ja laita 
keräysastia takaisin paikoilleen. 

- Lampun vaihtaminen (KEMHK002 ja KEMHK003): 
- Varmista, että virtajohto on irrotettu virtalähteestä. Ruuvaa pois takaosan suojaava säleikkö. 

Käännä lamppua 90° ja ota lamppu sitten irti. Aseta uusi lamppu suorittaen toimenpiteet päin-
vastaisessa järjestyksessä kuin lamppua irrottaessa. Ruuvaa suojaava säleikkö takasin paikoil-
leen. 

 
HÄVITTÄMINEN  

- Tämän tuotteen hävittämisestä määrää eurooppalainen direktiivi 2002/96 WEEE. 
- Direktiivin mukaan kuluttaja ei saa hävittää laitetta normaalin talousjätteen mukana, vaan se tu-

lee toimittaa erilliseen keräilypisteeseen, jossa WEEE jätettä otetaan vastaan. 
- Jälleenmyyjä on velvollinen ottamaan vastaan hävitettävän tuotteen ja hankkiutumaan siitä 

asianmukaisesti eroon. 
- On myös mahdollista hävittää laite viemällä se julkisen toimen perustamaan keräilypisteeseen. 
- Laitteen asiaton hävittäminen saattaa aiheuttaa vahinkoa niin ympäristölle kuin terveydellekin. 
- Viereinen symboli tarkoittaa, että kuluttajan vastuulla on laitteen hävittäminen WEEE jätteenä 

eikä normaalin talousjätteen mukana. 
- Laitteen asianmukaisen käsittelyn laiminlyönnistä seuraavat rangaistukset on määritelty paikallisessa 

lainsäädännössä. 
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