
Muggenverdelgende lamp 

ANTI-MOSQUITO

GEBRUIKSAANWIJZING

VERPAKKING BEVAT: 

1 x muggenverdelger Anti-Mosquito ledlamp

SPECIFICATIES: 

Uitgangspunt: 5V / 1A

Gebied: 20-50m2

Alleen geschikt voor gebruik buitenshuis

Materiaal: ABS

WERKINGSPRINCIPES: 

Dit product maakt gebruik van led-lichtbron om de meest favoriete 365nm lichtgolflengte voor 
muggen te genereren, om zo muggen dicht bij de lichtbron te lokken. De ventilator genereert een 
luchtstroom die de muggen snel in de muggenverdelger inhaleert, en vervolgens lucht-droogt en 
doodt, zodat de muggen fysiek worden gedood. 

GEBRUIKSOMGEVING: 

Binnenshuis: slaapkamer, studeerkamer, woonkamer, toilet, eetkamer, hotel, restaurant, 
vergaderzaal, kantoor, supermarkt, enz.

Buitenshuis: kampeertent, en andere gesloten ruimte



ONDERDELEN

1 UV-LAMPEN - trekken muggen aan

2 KRACHTIGE VENTILATOR - sterke luchtstroom 
zuigt muggen in de Mosquito killer.

3 MUGGENOPSLAGBOX - dode muggenlichamen 
hierin. Open het niet vaak, open het eens per 
week.

4 DRAAI OM TE OPENEN

WARME HERINNERING: 

- Om het beste muggenvang-effect te bereiken, gelieve meer dan 48 uur continu te laten 
werken wanneer u de anti-muggen functie voor de eerste keer gebruikt. Gedurende deze 
periode, gelieve de box met muggenmiddel niet te openen, om te voorkomen dat de muggen
ontsnappen. 

- Sluit de deuren en ramen en zet de muggenverdelger ongeveer 3 uur voor het slapengaan 
aan. 

- Dit product werkt volgens een niet-chemische vervluchtigingsprincipe, dus het kan niet 
onmiddellijk zo effectief zijn als muggenwierook en andere producten, maar het kan de 
muggen doden in de beperkte ruimte en hen fysiek doden. Gebruik het geduldig. 

TIPS VOOR CORRECT GEBRUIK: 

1. Voor muggenbestrijding in de slaapkamer, gelieve het vooraf aan te zetten (minstens 3 uur), en 
het pas uit te zetten wanneer u gaat slapen. 

2. Het effect is beter om het in onbeheerde omgeving te gebruiken, omdat de menselijke 
lichaamstemperatuur en de geur muggen kunnen aantrekken en vermijden dat het gebruikseffect 
wordt beïnvloed. 

3. Dit product maakt gebruik	van een fysieke methode om muggen te doden, dus de 
muggenverdelger doodt geen muggen zodra hij wordt aangezet.

4. Controleer de opslagbox voor muggen ten minste 24 uur later, omdat de mug door de fysieke 
behandeling wordt gedood. De muggen sterven door lucht-droging en uitdroging. Daarom neemt het 
proces een bepaalde tijd in beslag. Open het niet te vaak om te voorkomen dat nog levende muggen 
ontsnappen.

5. Voor het eerste gebruik, gelieve het meer dan 48 uur ononderbroken te gebruiken. 



Voor gebruik overdag: sluit deuren en ramen, trek de gordijnen dicht en zorg ervoor dat het 
apparaat in een donkere omgeving wordt gebruikt. Probeer het op een positie ongeveer 1 meter 
boven de grond te plaatsen. Doe het licht niet aan, open de deuren en ramen niet, en steek het niet 
in de luchtuitlaat van de airconditioner of de elektrische ventilator. Doe alle andere lichten uit 
wanneer u de muggen doodt, zodat de muggenverdelgingslamp de enige lichtbron is.  

Let op
Laat hem niet van hoog vallen, anders kunnen de ventilatorbladen beschadigd raken. Open de 
muggenvalbox niet te vaak. Laat de ventilator werken tot de mug gedroogd en dood is.

Gemakkelijk schoon te maken: Verwijder gewoon de muggenvalbox, grote capaciteit 
muggenopslagbox kan dode muggen gemakkelijk verwijderen en ermee omgaan met een simpele 
draai.

Instructies voor recycling en verwijdering

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval 
mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid 
door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een verantwoorde 

manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte 
apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de 
winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke 
recycling. 

Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-
richtlijnen.

Distributeur: HS Plus d.o.o                                                                                                  Land van 
herkomst: China


