
 

 

 
 
 

UPORABNIŠKI PRAVILNIK 
  

UBIJALEC INSEKTOV 
BC23IV03      

  

 
ČESTITAMO! 

 
HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK BE COOL! 

 
  



 

2 
 

 

 
PRED ZAČETKOM SESTAVLJANJA, NAMESTITVE, 
DELOVANJA ALI VZDRŽEVANJA NATANČNO 
 PREBERITE  NAVODILA ZA UPORABO.  Z 
UPOŠTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL ZAŠČITITE 
SEBE IN DRUGE. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO 
POVZROČI OSEBNO IN/ALI PREMOŽENJSKO ŠKODO! 
  
POMEMBNE VARNOSTNE 
INFORMACIJE  
 
 
1. Pred uporabo naprave natančno preberite vsa navodila.  
2. Napravo uporabljajte samo tako, kot je opisano v 

priročniku za uporabo. Vsaka druga uporaba, ki je 
proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, 
električni udar ali telesne poškodbe.  

3. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki 
nastane zaradi nepravilne uporabe, nepravilne uporabe 
ali neupoštevanja teh navodil za uporabo.  

4. Ta naprava je namenjena samo za uporabo v zasebnih 
prostorih. Naprava ni namenjena za uporabo v 
komercialnih ali industrijskih prostorih.  

5. Odstranite embalažo in se prepričajte, da naprava ni 
poškodovana. Če dvomite, naprave ne uporabljajte in se 
obrnite na prodajalca.  

  SL   
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6. Pred priključitvijo na električno omrežje morate preveriti, 
ali vrsta toka in omrežna napetost ustrezata 
specifikacijam naprave.  

7. Otrokom ni dovoljeno igrati se s to napravo.   
8. Naprave ne puščajte brez nadzora, zlasti če jo 

uporabljate v bližini otrok ali invalidov. Če zapustite 
prostor, vedno izklopite napravo ali izvlecite vtič iz 
vtičnice.  

9. Napravo lahko uporabljajo otroci in osebe od 8. leta 
starosti naprej. Osebe z omejenimi fizičnimi, psihičnimi, 
senzoričnimi in intelektualnimi sposobnostmi ter s 
pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko napravo 
uporabljajo le pod ustreznim nadzorom, če so pridobili 
podrobna navodila za varno uporabo naprave in če so 
opisane obstoječe nevarnosti.  

10. Ne uporabljajte podaljška, saj se lahko pregreje in 
povzroči požar.  

11. NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA  
NIKOLI se naprave, polnilnega kabla ali vtiča ne 
dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami, ko je naprava 
priključena na električno omrežje.  
Naprave NIKOLI ne uporabljajte, ko stojite na mokrih 
tleh.  
NIKOLI se med delovanjem naprave ne dotikajte 
rešetke.  
Med delovanjem naprave NE segajte po predmetih ali 
jih vstavljajte vanjo.  

12. NEVARNOST POŽARA IN KRATKEGA STIKA  
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Naprave NE potapljajte v vodo in je ne uporabljajte v 
bližini vode ali prekomerne vlage, npr. v bližini bazena 
ali kadi.  

13. IZBOLJŠANJE  
Delovanje naprave v bližini vseh zelo vnetljivih ali 
eksplozivnih tekočin ali plinov je PREPOVEDANO.  
Naprave NE uporabljajte v prostorih, kjer obstaja 
nevarnost požara, v katerih so lahko vnetljivi ali 
eksplozivni hlapi ali prah (npr. v hlevih, skednjih ali 
lakirnicah).  

14. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi, saj lahko to 
nepopravljivo poškoduje napravo.  

15. Ko naprave ne uporabljate, jo vedno izključite iz 
električnega omrežja, ko jo je treba servisirati ali očistiti.  

16. Pred namestitvijo naprave se prepričajte, da ustrezna 
konstrukcija prenese težo naprave.  

17. Čiščenja in vzdrževanja NE smejo opravljati otroci brez 
nadzora.  

18. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati 
proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno 
usposobljena oseba, da se izognete nevarnostim. 

19. Uporabljajte samo dele, ki jih priporoča proizvajalec (če 
uporabljate neoriginalne rezervne dele, garancija in 
jamstvo prenehata veljati).  

20. Ko naprave ne uporabljate, jo shranite na varnem, 
suhem in pred otroki zaščitenem mestu. 
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Recikliranje, odstranjevanje, izjava o skladnosti 
  

 

RECIKLIRANJE 

Embalažne materiale je mogoče reciklirati. Zato je priporočljivo, 
da jih odvržete med razvrščene odpadke. 

 

Odstranjevanje 

Simbol "prečrtan koš za smeti" zahteva ločeno odstranjevanje 
odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Električna in 
elektronska oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive 
snovi. Zato je ne odlagajte med nesortirane preostale odpadke, 
temveč na za to namenjenem zbirnem mestu za odpadno 
električno in elektronsko opremo. S tem boste prispevali k 
varovanju virov in okolja. Za več informacij se obrnite na 
prodajalca ali lokalne organe. Direktiva 2012/19/EU 

 
 

Izjava o skladnosti 

Potrjujemo, da je ta članek v skladu z osnovnimi zahtevami, 
predpisi in direktivami EU. Podrobno izjavo o skladnosti si lahko 
kadar koli ogledate na naslednji povezavi: 

https://www.schuss-home.at/downloads 

  Errata in tehnične spremembe pridržane. 
 
 

 OBSEG DOSTAVE 
 

• 2 v 1 BC23IV03 Uničevalec insektov 
• Kabel USB 
• Krtača za čiščenje 
• Uporabniški priročnik 
 
 

FUNKCIONALNOST  
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Žarnica za ubijanje komarjev 2 v 1, ki jo je mogoče ponovno napolniti, ima 
funkcijo razsvetljave in ubijanja komarjev. 
Naša zasnova optimizira strukturo svetilke, da je krivulja porazdelitve svetlobe 
LED primerljiva s krivuljo žarnice z žarilno nitko. 
Svetilka ponuja učinkovito tehnologijo LED v kombinaciji z videzom klasične 
žarnice z žarilno nitko. 
Modra svetloba s posebno valovno dolžino privablja žuželke v visoko 
napetostno omrežje, kar povzroči smrt žuželke zaradi električnega udara, 
Telesa žuželk bodo padla skozi notranji prostor svetilke, mrtve žuželke pa lahko 
odstranite s krtačo.  
    

INSTALACIJA  
 
• Odstranite napravo iz embalaže.  
• Odstranite ves embalažni material in preverite, ali je naprava 

poškodovana.  
 

 
 
• Žarnico napolnite s kablom USB. (1 kos kabla USB je vključen v vsakem 

pakiranju.). 
• Dotaknite se stikala na zgornjem delu aparata. Dotaknite se stikala 

"light", prižgala se bo svetloba, ki jo lahko uporabljate kot svetilko ali 
svetilko. Dotaknite se stikala "ubijanje", vklopi se svetilka za ubijanje 
komarjev, ki lahko pritegne komarje in jih ubije z visokonapetostno mrežo 
v notranjosti. 
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• Obe funkciji osvetlitve in ubijanja sta lahko vključeni hkrati, lahko pa se 
odločite za eno funkcijo po vaši želji. 

• Stikalo za ubijanje komarjev 
• Napravo lahko popolnoma napolnite v treh urah polnjenja. 5. Pri uporabi 

aparata dosledno upoštevajte navodila za varno uporabo. 
• Dejavnost ulova je višja v noči. Za najboljši rezultat ulova je priporočljivo, 

da enoto namestite stran od konkurenčnega vira svetlobe. 
• Za notranjo in zunanjo uporabo.  
  

  POZOR - Upoštevajte:  
 
• Naprave ne uporabljajte neposredno na oknih ali vratih.  
• Naprave ne uporabljajte nad prostori, kjer se pripravlja ali streže hrana.  
• Napravo uporabljajte izven dosega vnetljivih predmetov, npr. zaves. 
 
 

NASVETI ZA ČIŠČENJE  
 
• Najprej izklopite aparat in počakajte nekaj minut. 
• Za čiščenje pasti za žuželke je ne poskušajte odstraniti s kovinskim 

predmetom, temveč uporabite priloženo krtačko za čiščenje. 
 

 POZOR - Upoštevajte:  
 
• Za čiščenje ne uporabljajte topil ali abrazivnih sredstev (razredčil), 

kovinskega pribora ali trdih ščetk, ker lahko poškodujejo napravo.  
• Sredstva za uničevanje žuželk ne potopite v vodo ali druge tekočine.  
• Na napravo ali vanjo ne sme kapljati voda.  
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Tehnične informacije  

Nazivna napetost 3,7 VDC 
Svetlobni tok 70lm 
Napajanje 5W (2W svetilka 3W past za žuželke) 
Napetost 750 voltov 
Svetilka UV-A SMD2835 
Baterija Litij 1800 mAh 
Vhod DC5V 1000mA 

Kontaktni naslov za nadaljnje 
informacije  
in Serviceline: 

Schuss Home Electronic GmbH 
Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj  
Telefon: +43 (1) 97 0 21 - 545 
www.becool.at 
Registrska številka: 236974 t 
Gospodarsko sodišče: Dunaj 
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GARANCIJA 
   

Z nakupom kakovostnega izdelka BE COOL ste kupili inovativen, dolgotrajen in 
zanesljiv izdelek.   
  
Za to napravo BE COOL dajemo garancijo 2 leti od datuma nakupa, ki 
velja samo v Avstriji.  
Če je v tem obdobju na vaši napravi potrebno servisno delo, vam zagotavljamo 
brezplačno popravilo (nadomestni deli in delo) ali (po odločitvi družbe Schuss) 
zamenjavo izdelka. Če popravilo ali zamenjava z ekonomskega vidika nista 
smiselna, si pridržujemo pravico do izdaje dobropisa na podlagi trenutne 
vrednosti.  
Pri klimatskih napravah se vedno najprej obrnite na telefonsko številko za 
stranke (glejte nalepko na napravi ali naslovno stran navodil za uporabo), v 
primeru ventilatorjev pa se obrnite na prodajalca ali neposredno na nas. 
Upoštevajte, da popravilo, ki ga ne opravi pooblaščena servisna delavnica v 
Avstriji, nemudoma povzroči prenehanje veljavnosti garancije.  
  
Ta garancija ne vključuje:  

• Ne krijemo morebitne nadaljnje škode, ki bi nastala zaradi nepravilne 
uporabe.  

• Popravilo ali zamenjava delov zaradi normalne obrabe  
• Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo   
• Naprave, ki se uporabljajo v komercialne namene - tudi delno  
• naprave, ki so poškodovane zaradi zunanjih sil (padec, udarec, razpoka, 

nepravilna uporaba itd.) in estetske obrabe  
• Naprave, ki so bile uporabljene nepravilno.  
• Naprave, ki jih ni odprla naša pooblaščena servisna delavnica.  
• Neizpolnjena pričakovanja strank.  
• Škoda, ki jo povzročijo višja sila, voda, strela in prenapetost.  
• Naprave, na katerih je bil izbrisan, nečitljiv ali odstranjen apoen in/ali 

serijska številka na napravi.    
• servisna dela, ki jih ne opravijo naše pooblaščene delavnice, stroški 

prevoza do pooblaščene delavnice ali do nas in nazaj ter s tem povezana 
tveganja.  

  
Upoštevajte, da v garancijskem roku zaračunamo pavšalno nadomestilo 
v višini 60 EUR (indeksirano po indeksu cen življenjskih potrebščin 
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Ime tipa: ............      ............................................. 

 

Serijska številka: ................................................... 

. 

2010, junij 2015) v primeru napak pri delovanju ali če napake ni mogoče 
ugotoviti.  
  
Skupno garancijsko obdobje 2 let se ne podaljša, če se opravi 
garancijski servis (popravilo ali zamenjava naprave).   
  
Dveletna garancija velja le, če predložite originalni račun (vsebovati mora ime 
in naslov prodajalca ter celotno ime naprave) in ustrezen garancijski list, na 
katerem morata biti navedena tip naprave in serijska številka (najdete ju na 
škatli in na zadnji ali spodnji strani naprave)! Če garancijski list ni predložen, 
velja samo zakonsko predpisana garancija!  
Upoštevajte, da ta garancija ne spreminja zakonsko določenega garancijskega 
kritja in da velja v celoti ne glede na to.  
  
Družba Schuss Home Electronic GmbH in njeni pooblaščenci so odškodninsko 
odgovorni le v primeru hude malomarnosti ali naklepa. Odgovornost za 
izgubljeni dobiček, pričakovane, vendar ne nastale prihranke, posledično škodo 
in škodo zaradi zahtevkov tretjih oseb je v vsakem primeru izključena. 
Odškodninska odgovornost je vedno izključena za škodo na posnetih podatkih 
ali za škodo na njih.    
  
Čestitamo vam za izbiro. Upamo, da boste uživali v uporabi naprave BE COOL!  
 
Prodaja BE COOL 
Schuss Home Electronic GmbH  
A-1140 Wien, Scheringgasse 3 
Tel: +43 (0)1/ 970 21 
 
  
 
Ta garancijski list morate skupaj z napravo izročiti pooblaščenemu 
servisu ali trgovcu, pri katerem ste napravo kupili, v primeru 
garancijskega zahtevka! 
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