
Екстерминатор против комари 

ANTI-MOSQUITO

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА: 

1 x екстерминатор за комари Anti-Mosquito LED

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Изходяща мощност: 5 V/1 A

Обхват: 20-50m2

Подходящ за употреба на открито и на закрито

Материал: ABS пластмаса

ПРИНЦИПИ НА РАБОТА: 

Генерираната LED светлина е с най-предпочитаната от комарите светлинна вълна с дължина от 
365 nm, като по този начин примамва насекомите. Въздушният поток, генериран от 
вентилатора, засмуква насекомото вътре, където то бива изсушено до смърт. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 

На закрито: спалня, кабинет, дневна, тоалетна, трапезария, хотел, ресторант, заседателна зала, 
офис, супермаркет и др.

На открито: палатка и други закрити пространства



ЧАСТИ

1 UV СВЕТЛИНИ - привличат комарите

2 Мощен вентилатор - силният въздушен 
поток засмуква комарите в екстерминатора.

3 Отделение за мъртвите насекоми. Не го 
отваряйте често, а веднъж седмично.

4 ЗАВЪРТЕТЕ, ЗА ДА ОТВОРИТЕ

СЪВЕТ: 

- За да постигнете най-добри резултати, оставете устройството да работи непрекъснато 
за 48 часа, когато го използвате за първи път. През този период не отваряйте кутията за 
да не избягат комарите. 

- Затворете вратите и прозорците и включете устройството около 3 часа преди лягане. 
- Този продукт не е химически репелент, а устройство, което улавя и убива комари. По 

тази причина е възможно да не е толкова ефективен в краткосрочен план, колкото 
химическите репеленти. 

СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА: 

1. За контрол на комарите в спалнята, моля, включете го предварително (поне 3 часа) и не го 
изключвайте, докато не заспите. 

2. За най-добри резултати използвайте в среда без надзор, тъй като температурата и 
миризмата на човешкото тяло могат да привлекат комарите и така да се повлияе ефекта от 
използването на устройството. 

3. Този продукт използва физически метод на унищожаване на комарите, т.е. не убива 
комарите веднага след включване.

4. Проверете отделението за съхранение на комари поне 24 часа по-късно, тъй като отнема 
време комарът да бъде умъртвен. Комарите умират посредством изсушаване на въздуха и 
дехидратация. Поради тази причина процесът отнема време. Не го отваряйте често, за да 
избегнете бягството на все още живи комари.

5. При първа употреба, моля, използвайте го непрекъснато за повече от 48 часа. 

За употреба през деня; моля, затворете вратите и прозорците, дръпнете завесите и се уверете, 
че се използва в тъмна среда. Опитайте се да го поставите на около 1 метър над земята. Не 



включвайте осветление, не отваряйте вратите и прозорците и не го поставяйте в близост до 
климатик или вентилатор. Изключете всички други светлини и се уверете, че лампата за 
убиване на комари е единственият източник на светлина.  

Внимание
Поставете на равна повърхност за да избегнете събаряне на устройството и повреждането му. 
Не отваряйте често отделението за комари. Оставете вентилатора да работи, докато комарът 
изсъхне и умре.

Лесен за почистване: Просто отстранете отделението за комари и изпразнете.

Инструкции за рециклиране и изхвърляне

Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци на 
територията на Европейския Съюз. За да намалите вредите за околната среда или 
човешкото здраве, причинени от неправилното изхвърляне на битови отпадъци, 

рециклирайте продукта, за да може частите му да бъдат използвани отново. За да върнете 
използваното устройство, моля, използвайте системата за връщане и събиране или се свържете 
с търговеца, от където е закупен продуктът. Търговецът може да се погрижи за екологичното 
му рециклиране. 

Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на 
приложимите директиви на Европейската Комисия.

Дистрибутор: HS Plus d.o.o                                            Страна на 
произход: Китай


