
Λάμπα εξολόθρευσης κουνουπιών 

ANTI-MOSQUITO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

1 x Λάμπα LED εξολόθρευσης κουνουπιών Anti-Mosquito

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Σημείο εξόδου: 5V / 1A

Εύρος: 20-50m2

Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Υλικό: ABS

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ: 

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί πηγή φωτός LED για να παράγει το πιο αγαπημένο μήκος κύματος 
φωτός 365nm για τα κουνούπια, έτσι ώστε να τα προσελκύει κοντά στην πηγή φωτός. Ο 
ανεμιστήρας παράγει ροή αέρα για να παρασύρει γρήγορα τα κουνούπια μέσα στη συσκευή και στη 
συνέχεια να εξολοθρεύει με φυσικό τρόπο. 

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΧΡΉΣΗΣ: 

Εσωτερικοί χώροι: υπνοδωμάτιο, δωμάτιο μελέτης, σαλόνι, τουαλέτα, τραπεζαρία, ξενοδοχείο, 
εστιατόριο, αίθουσα συσκέψεων, γραφείο, σούπερ μάρκετ κ.λπ.

Εξωτερικοί χώροι: σκηνή κάμπινγκ και άλλοι κλειστοί χώροι



ΜΕΡΗ

1 ΦΩΣ UV - προσελκύει τα κουνούπια

2 ΙΣΧΥΡΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ο δυνατός άνεμος 
απορροφά τα κουνούπια στη λάμπα 
εξολόθρευσης κουνουπιών.

3 ΚΙΒΩΤΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ - πτώματα νεκρών 
κουνουπιών. Μην το ανοίγετε συχνά, ανοίξτε το 
μία φορά την εβδομάδα.

4 ΣΤΡΊΨΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΊΞΕΙ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: 

- Προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα για την εξολόθρευση κουνουπιών, 
αφήστε τη συσκευή να λειτουργεί συνεχόμενα για περισσότερες από 48 ώρες όταν τη για 
πρώτη φορά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρακαλούμε να μην ανοίγετε το κουτί, 
ώστε να αποτραπεί η διαφυγή των κουνουπιών. 

- Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα και ενεργοποιήστε τη λάμπα εξολόθρευσης 
κουνουπιών περίπου 3 ώρες πριν πάτε για ύπνο. 

- Αυτό το προϊόν είναι μη χημική, οπότε δεν μπορεί να είναι τόσο αποτελεσματικό όσο το 
αντικουνουπικό σπρέι και άλλα προϊόντα, αλλά μπορεί να σκοτώσει τα κουνούπια σε 
περιορισμένο χώρο και να τα σκοτώσει φυσικά. Χρησιμοποιήστε το με υπομονή. 

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΉ ΧΡΉΣΗ: 

1. Για την εξολόθρευση των κουνουπιών στην κρεβατοκάμαρα, ενεργοποιήστε τη συσκευή εκ των 
προτέρων (τουλάχιστον 3 ώρες) και να μην το απενεργοποιήσετε μέχρι να κοιμηθείτε. 

2. Είναι καλύτερο να το χρησιμοποιείτε σε άδειους χώρους, επειδή η θερμοκρασία και η οσμή του 
ανθρώπινου σώματος μπορούν να προσελκύσουν κουνούπια και να επηρεάσουν τη δράση της 
συσκευής. 

3. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί μια φυσική μέθοδο εξόντωσης κουνουπιών, επομένως δεν σκοτώνει 
τα κουνούπια αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί.

4. Ελέγξτε το κουτί κουνουπιών τουλάχιστον 24 ώρες αργότερα, επειδή το κουνούπι θανατώνεται με 
φυσικό τρόπο. Τα κουνούπια πεθαίνουν με ξήρανση στον αέρα και αφυδάτωση. Ως εκ τούτου, η 
διαδικασία απαιτεί ορισμένο χρόνο. Μην το ανοίγετε συχνά για να αποφύγετε τη διαφυγή 
κουνουπιών που δεν έχουν πεθάνει ακόμη.



5. Για την πρώτη χρήση, χρησιμοποιήστε το συνεχώς για περισσότερες από 48 ώρες. 

Για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα, τραβήξτε τις 
κουρτίνες και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται σε σκοτεινό περιβάλλον. Προσπαθήστε να το 
τοποθετήσετε σε θέση περίπου 1 μέτρο πάνω από το έδαφος. Μην ανάβετε το φως, μην ανοίγετε 
τις πόρτες και τα παράθυρα και μην το τοποθετείτε στην έξοδο αέρα του κλιματιστικού ή του 
ηλεκτρικού ανεμιστήρα. Σβήστε όλα τα άλλα φώτα κατά τη λειτουργία της συσκευής, ώστε να 
διασφαλίσετε ότι η λάμπα κουνουπιών είναι η μόνη πηγή φωτός.  

Προσοχή
Αποφύγετε την πτώση της συσκευής, διαφορετικά τα πτερύγια του ανεμιστήρα μπορεί να υποστούν 
ζημιά. Μην ανοίγετε συχνά το κουτί της παγίδας κουνουπιών. Αφήστε τον ανεμιστήρα να δουλέψει 
μέχρι το κουνούπι να στεγνώσει και να πεθάνει.

Εύκολο στο καθάρισμα: Απλά αφαιρέστε το κουτί παγίδας κουνουπιών, το οποίο μπορεί εύκολα να 
αφαιρέσει και να αδειάσει από τα νεκρά κουνούπια με μια απλή περιστροφή.

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με 
άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής 
βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, 

ανακυκλώστε το προϊόν με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, 
χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης 
από όπου αγοράσατε το προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν
και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον. 

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών 
κοινοτικών οδηγιών.

Διανομέας: HS Plus d.o.o                                                                 Χώρα 
προέλευσης: Κίνα


