
Lampa na hubení komárů 

ANTI-MOSQUITO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BALENÍ OBSAHUJE: 

1 x LED lampa na hubení komárů Anti-Mosquito

SPECIFIKACE: 

Příkon: 5 V / 1 A

Oblast: 20–50 m2

Vhodná pro vnitřní i venkovní použití

Materiál: ABS

PRINCIPY FUNGOVÁNÍ: 

Tento produkt využívá světelný zdroj LED, který generuje pro komáry nejoblíbenější vlnovou délku 
světla 365 nm, aby je nalákal do blízkosti světelného zdroje. Ventilátor vytváří proud vzduchu, který 
komáry rychle nasaje do lampy a poté je vysuší, čímž je zahubí. 

POUŽITÍ V PROSTŘEDÍ: 

Vnitřní prostory: ložnice, pracovna, obývací pokoj, toaleta, jídelna, hotel, restaurace, zasedací 
místnost, kancelář, supermarket atd.

Venku: kempinkový stan a jiné uzavřené prostory



ČÁSTI

1 UV SVĚTLA – přitahují komáry

2 SILNÝ VENTILÁTOR – silný proud nasává 
komáry do přístroje

3 BOX NA KOMÁRY – zde jsou mrtvá těla komárů 
Neotvírejte jej často, ale jednou týdně.

4 OTOČENÍM OTEVŘETE

PŘIPOMENUTÍ: 

- Abyste dosáhli nejlepšího účinku při chytání komárů, při prvním použití přístroje jej nechte 
zapnutý více než 48 hodin. Během této doby neotvírejte box na komáry, abyste zabránili 
úniku komárů. 

- Asi 3 hodiny před spaním zavřete dveře a okna a zapněte přístroj na hubení komárů. 
- Tento produkt není založen na chemickém principu, takže nemůže být tak účinný jako 

repelenty proti komárům a jiné přípravky, ale dokáže komáry v omezeném prostoru zabít. Při 
používání buďte trpěliví. 

TIPY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ: 

1. Pro ochranu proti komárům v ložnici lampu zapněte předem (alespoň 3 hodiny) a před spaním ji 
nevypínejte. 

2. Použití je účinnější v prostředí bez lidí, protože teplota lidského těla a zápach mohou přilákat 
komáry a mohou mít neblahý vliv na účinek přístroje. 

3. Tento produkt používá fyzikální metodu hubení komárů, takže komáry nezabíjí hned po zapnutí.

4. Box na komáry zkontrolujte alespoň po 24 hodinách, protože komáři jsou usmrceni fyzickým 
způsobem. Komáři umírají na vysušení vzduchem a dehydrataci. Proto tento proces trvá určitou 
dobu. Neotvírejte box často, abyste zabránili úniku živých komárů.

5. Při prvním použití lampu používejte nepřetržitě déle než 48 hodin. 

Pro denní použití zavřete dveře a okna, zatáhněte závěsy a zajistěte, aby byla používána v temném 
prostředí. Snažte se ji umístit do výšky asi 1 metr nad zem. Nezapínejte světlo, neotvírejte dveře a 
okna a nevkládejte ji do vývodu klimatizace nebo elektrického ventilátoru. Při hubení komárů 
zhasněte všechna ostatní světla, aby jediným zdrojem světla byla lampa na hubení komárů.  

Upozornění



Vyvarujte se upuštění lampy z výšky, protože by mohlo dojít k poškození lopatek ventilátoru. Box na 
komáry neotvírejte příliš často. Nechte ventilátor pracovat, dokud komár neuschne a nezemře.

Snadno se čistí: Stačí snadno vyjmout box na komáry jednoduchým otočením a vypořádat se s 
mrtvými komáry.

Pokyny k recyklaci a likvidaci

Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím směsným 
odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví 
nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné 

využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo 
kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem 
šetrným k životnímu prostředí. 

Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.

Distributor: HS Plus d.o.o                                            Země původu: Čína


