
 

 
 

NAVODILA ZA UPORABO  
 

UBIJALEC INSEKTOV  
BC23IV01  

 

      
ČESTITAMO! 

 
HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK BE COOL. 

SE JE ODLOČILO. 
 

  



 

2 
 

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

navodilih 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 bi 
nastala 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 enota ni 
poškodovana. Če ste v dvomih, enote 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. Otroci se s tem aparatom NE smejo igrati! 
8. Naprave ne puščajte brez nadzora, zlasti če jo 

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

9. Napravo lahko uporabljajo otroci in osebe, starejše od 8 
let. Osebe z zmanjšanimi telesnimi, duševnimi, 
senzoričnimi ali intelektualnimi sposobnostmi ali s 
pomanjkanjem izkušenj in znanja ne smejo uporabljati te 
naprave, razen če so bile nadzorovane ali poučene o 
uporabi naprave na varen način in razumejo nevarnosti, 
ki so s tem povezane. 

10. Ne uporabljajte podaljška, saj se lahko pregreje in 
povzroči požar. 
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11. NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA 
NIKOLI ne uporabljajte naprave, polnilnega kabla ali 
vtiča z mokrimi ali vlažnimi rokami, ko je naprava 
priključena na električno omrežje. 
Naprave NIKOLI ne uporabljajte, če stoji na mokrih tleh. 
NIKOLI se med delovanjem aparata ne dotikajte 
rešetke. 
Med delovanjem naprave NE segajte v njo in vanjo ne 
vstavljajte nobenih predmetov. 

12. NEVARNOST POŽARA IN KRATKEGA STIKA 
Naprave NE potapljajte v vodo in je ne uporabljajte v 
bližini vode ali visoke vlažnosti, npr. ob bazenu ali 
kopalni kadi. 

13. NEVARNOST EKSPLOZIJE 
Delovanje enote v bližini vseh zelo vnetljivih ali 
eksplozivnih tekočin ali plinov je PREPOVEDANO. 
Naprave ne uporabljajte na požarno nevarnih območjih, 
kjer so lahko prisotni vnetljivi ali eksplozivni hlapi ali prah 
(npr.: v hlevih, skednjih ali lakirnicah). 

14. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi, saj bi lahko 
enoto nepopravljivo poškodovali. 

15. Vedno izključite napravo iz električnega omrežja, kadar 
je ne uporabljate ali kadar jo je treba vzdrževati ali čistiti. 

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

17. Če je vtič poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, 
njegova poprodajna služba ali podobno usposobljena 
oseba, da bi se izognili nevarnosti. 
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18. Uporabljajte samo dele, ki jih priporoča proizvajalec 
(uporaba neoriginalnih rezervnih delov pomeni 
razveljavitev garancije in jamstva). 

19. Ko naprave ne uporabljate, jo hranite 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. 

 

ODSTRANITEV 

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 

Razen napak in tehničnih sprememb. 
 
  

KAKO DELUJE  
  
Uničevalec žuželk Be Cool je okolju prijazna in higienična zaščita pred letečimi 
in nočnimi žuželkami brez strupov. 
Visoko učinkovite in energetsko varčne diode LED oddajajo posebne UV-valove 
in privabljajo žuželke, ki ob dotiku z rešetko prejmejo električni šok.   
Vgrajeni viri svetlobe so popolnoma neškodljivi za ljudi, hišne ljubljenčke in 
rastline.   
  
Kje lahko napravo uporabite:   
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• Dnevni in spalni prostor   
• Garaža  
• Kamp  
• Najbolje je, da enoto postavite na območje vhodov in oken.  
• Prepričajte se, da enota ne stoji v prostoru, kjer je prepih.   

  

 
Uporaba naprave na prostem je prepovedana, saj so koristne žuželke, kot 
so npr: Čebele, metulji in zaščitene vrste bi lahko bile ubite.   
  
 

KOMISIONIRANJE  
  
• Odstranite enoto iz embalaže.  
• Odstranite ves embalažni material in preverite, ali je enota poškodovana.   
  
  
UPORABA  
Ravnanje s tem sredstvom za uničevanje žuželk je zelo preprosto.   
 
Napravo priključite v standardno vtičnico 220-230 V, 50 Hz in jo vklopite s 
stikalom na desni strani naprave.  Naprava se prižge, kar pomeni, da je 
pripravljena za uporabo.   
  
  

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

NAVODILA ZA ČIŠČENJE  
  
• Napravo izključite iz električnega omrežja tako, da jo izvlečete iz vtičnice.   
• Napravo izpraznite tako, da jo obrnete in stresete nad primerno posodo.     
• Za odstranjevanje ostankov žuželk z ohišja uporabljajte le suho in mehko 

krtačo ali čopič.  
  

POZOR - Upoštevajte:  
 
• Za čiščenje ne uporabljajte topil, abrazivnih čistil (razredčil), kovinskega 

pribora ali trdih krtač, saj lahko poškodujejo enoto.   
• Sredstva za uničevanje žuželk ne potopite v vodo ali druge tekočine.   
• Voda ne sme kapljati na enoto ali vanjo.   
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Tehnične informacije  

Nazivna napetost 220V - 240V 
Frekvenca 50 Hz 
Napajanje 1 W 
Napetost: 550 voltov 
UV-A LED: 4 kosi. 
Območje vpliva: 25 - 35 m² 
Povprečen rok trajanja: 20.000 ur delovanja 

Kontaktni naslov za nadaljnje 
informacije 
Informacijska in storitvena linija 

Schuss Home Electronic GmbH 
Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj  
Telefon: +43 (1) 97 0 21 - 545 
www.beccol.at 
Številka FB: 236974 t 
Sodišče FB: Dunaj 
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GARANCIJA  

 
S tem kakovostnim izdelkom družbe BE COOL ste se odločili za inovacije, 
vzdržljivost in zanesljivost.   
 
Za ta aparat BE COOL dajemo garancijo 2 leti od datuma nakupa, ki velja v 
Avstriji!  
Če bi bilo v nasprotju s pričakovanji v tem obdobju na vaši napravi vseeno 
potrebno opraviti servisna dela, vam zagotavljamo brezplačno popravilo naprave 
(nadomestni deli in delo) ali (po presoji družbe Schuss) zamenjavo izdelka. Če 
popravilo ali zamenjava iz ekonomskih razlogov nista mogoča, si pridržujemo 
pravico do izdaje dobropisa v višini trenutne vrednosti.  
 
Ta garancija ne zajema:  
• Osvetljevalec   
• V primeru nepravilne uporabe ne prevzemamo nobene posledične škode, 

popravila ali zamenjave delov zaradi običajne obrabe.  
• Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo   
• Naprave, ki se uporabljajo - četudi le delno - v komercialne namene.  
• oprema, ki je mehansko poškodovana zaradi zunanjih vplivov (padec, 

udarec, razbitje, nepravilna uporaba itd.), ter obraba estetske narave.  
• Oprema, s katero se je nepravilno ravnalo.  
• enote, ki jih ni odprla naša pooblaščena servisna delavnica.  
• Pričakovanja potrošnikov niso izpolnjena.  
• Škoda, ki jo povzroči višja sila, voda, strela, prenapetost.  
• Enote, pri katerih je bila oznaka tipa in/ali serijska številka na enoti 

spremenjena, izbrisana, nečitljiva ali odstranjena.    
• Storitve zunaj naših pooblaščenih delavnic, stroški prevoza do pooblaščene 

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



Upoštevajte, da mora neposredne stroške vračila blaga v servisni center 
kriti potrošnik.    
  
Zagotavljanje garancijskega servisa (popravilo ali zamenjava naprave) ne 
podaljša absolutnega garancijskega obdobja 2 let od datuma nakupa.   
  
Dveletna garancija velja le ob predložitvi potrdila o nakupu (vsebovati mora ime 
in naslov prodajalca ter celotno oznako enote) in ustreznega garancijskega lista, 
na katerem je treba navesti tip enote in serijsko številko (vidno na škatli in na 
zadnji ali spodnji strani enote)! Brez garancijskega lista velja le zakonska 
garancija!  
Izrecno poudarjamo, da to jamstvo ne vpliva na zakonsko določene garancijske 
pravice in se ne zmanjšujejo.  
 
Družba Schuss Home Electronic GmbH in njeni pooblaščenci so odškodninsko 
odgovorni le v primeru hude malomarnosti ali naklepa. Odgovornost za izgubljeni 
dobiček, pričakovane, vendar neuresničene 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 svojem aparatu BE COOL!  
 
BE COOL distribucija  
Schuss Home Electronic GMBH  
A-1140 Dunaj, Scheringgasse 3  
Tel.: +43 (0)1/970 21  
  
 
V primeru garancijskega zahtevka je treba ta garancijski list skupaj z 
napravo izročiti pooblaščeni servisni delavnici ali prodajalcu, pri katerem 
ste napravo kupili!  
 

 
Oznaka tipa:.................................................. 

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