
Szúnyogirtó lámpa 

ANTI-MOSQUITO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A CSOMAG TARTALMA: 

1 x Anti-Mosquito LED-es szúnyogirtó

TERMÉKADATOK: 

Feszültség és áramerősség: 5 V/1 A

Védett terület: 20-50m2

Alkalmas beltéri és kültéri használatra is

Anyag: ABS

MŰKÖDÉSI ELV: 

A LED fényforrás a szúnyogok által leginkább kedvelt 365 nm-es hullámhosszúságú fényt állít elő, 
hogy a szúnyogokat a fényforrás közelébe csalogassa. A ventilátor beszívja a szúnyogokat a 
szúnyogirtóba, majd a teljesen kiszárítja a őket. 

HASZNÁLAT HELYE:

Beltéren: hálószoba, dolgozószoba, nappali, WC, étkező, szálloda, étterem, tárgyaló, iroda, 
szupermarket stb.

Kültéren: kemping sátor és egyéb zárt terek

RÉSZEI



1 UV FÉNY - vonzza a szúnyogokat

2 ERŐS VENTILÁTOR - az erős ventilátor beszívja a szúnyogokat a szúnyogirtóba.

3 SZÚNYOGTÁROLÓ - ide kerülnek az elpusztult szúnyogok. Ne nyissa ki gyakran, csak hetente 
egyszer.

4 ELCSAVARVA NYITHATÓ

EMLÉKEZTETŐ: 

- A legjobb szúnyogirtó hatás elérése érdekében első használatakor hagyja több mint 48 órán 
keresztül működni. Ez alatt az idő alatt ne nyissa ki a szúnyogriasztó dobozát, hogy 
megakadályozza a szúnyogok kiszabadulását. 

- Ajánlott lefekvés előtt 3 órával bezárni az ajtókat és ablakokat, majd kapcsolja be a 
szúnyogirtót. 

- Nem kémiai anyagokat párologtat, így nem lehet olyan hatékony, mint a szúnyogriasztó 
füstölők és más termékek, azonban bármilyen zárt térben képes elfogni és megölni a 
szúnyogokat. Használja türelemmel. 

TIPPEK A HELYES HASZNÁLATHOZ: 

1. A megfelelő szúnyog elleni védelem érdekében kapcsolja be (legalább 3 órára) előre. 
Hálószobában csak ébredést követően kapcsolja ki. 

2. Akkor a legjobb a hatása, ha előre bekapcsolja a még üres helyiségben, ugyanis akkor a fények és 
az emberi test hőmérséklete nem befolyásolják a szúnyogokat. 

3. A termék fizikai	szúnyogirtó módszert alkalmaz, így közvetlenül a bekapcsolással még nem öl meg 
minden szúnyogot.

4. 24 órával később ellenőrizze a szúnyogtárolót, ugyanis a szúnyogokat nem azonnal öli meg a 
készülék. A szúnyogokat a légáramlás segítségével szárítja ki a gép. Ezért a folyamat bizonyos időt 
vesz igénybe. Ne nyissa ki gyakran, hogy elkerülje a még élő szúnyogok elszökését.

5. Első használat esetén kérjük, használja folyamatosan legalább 48 órán keresztül. 

Nappali használat esetén; kérjük, zárja be az ajtókat és ablakokat, húzza be a függönyöket. Ügyeljen 
rá, hogy sötét környezetben használja. Próbálja meg a föld felett körülbelül 1 méter magasan 
elhelyezni. Ne kapcsolja fel a villanyt, ne nyissa ki az ajtókat és az ablakokat, és ne tegye a 
légkondicionáló vagy az elektromos ventilátor légáramának. Szúnyogirtás közben kapcsoljon ki 
minden más világítást, hogy a szúnyogirtó lámpa legyen az egyetlen fényforrás.  



Figyelem
Ha magasról leejti, a ventilátor lapátjai megsérülhetnek. Ne nyissa ki gyakran a szúnyogcsapda 
dobozát. Hagyja dolgozni a ventilátort, amíg a szúnyogok ki nem száradnak és el nem pusztulnak.

Könnyen tisztítható: Távolítsa el a szúnyogcsapda dobozát. A nagy kapacitású szúnyogtároló doboz 
könnyen eltávolítható és egyetlen mozdulattal megszabadulhat az elpusztult szúnyogoktól.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-n belül nem szabad más háztartási 
hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék felügyelet nélküli ártalmatlanítása 
következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások 

megelőzése és az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében 
gondoskodjon a termék felelősségteljes újrahasznosításáról. Az eszköz kidobásakor keresse fel az 
erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával. Az eladó biztosíthatja a 
termék biztonságos újrahasznosítását. 

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek 
követelményeinek.

Forgalmazza: HS Plus d.o.o                                                                                              Származási ország: 
Kína


