
Lampa eliminująca komary 

ANTI-MOSQUITO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OPAKOWANIE ZAWIERA: 

1 × lampa Anti-Mosquito LED eliminująca komary

SPECYFIKACJA: 

Wyjście: 5 V/1 A

Powierzchnia: 20–50 m2

Nadaje się do użycia w pomieszczeniach i na zewnątrz

Materiał: tworzywo ABS

ZASADA DZIAŁANIA: 

Produkt wykorzystuje źródło światła LED do generowania fal świetlnych o długości 365 nm, ulubionej 
przez komary, tak aby zwabić owady w pobliże źródła światła. Wentylator generuje przepływ 
powietrza, które szybko wpada do pułapki na komary, a następnie do suszarki, gdzie powoduje 
śmierć komarów w wyniku wysuszenia. 

ŚRODOWISKO UŻYTKOWANIA: 

Wnętrza: sypialnia, gabinet, pokój dzienny, WC, jadalnia, hotel, restauracja, sala konferencyjna, 
biuro, supermarket, itp.

Świeże powietrze: namiot kempingowy i inna zamknięta przestrzeń



CZĘŚCI

1 ŚWIETLÓWKI UV – przyciągają komary

2 SILNY WIATRAK – silny ciąg powietrza zasysa 
komary do pułapki.

3 POJEMNIK NA KOMARY – tu opadają martwe 
ciała komarów. Nie otwierać często, wystarczy 
raz w tygodniu.

4 PRZEKRĘĆ, ABY OTWORZYĆ

PRZYDATNA INFORMACJA: 

- Aby osiągnąć jak najlepszy efekt, podczas pierwszego użycia urządzenie należy pozostawić 
stale włączone na dłużej niż 48 godzin. W tym czasie nie otwierać pojemnika na komary, aby 
zapobiec ich ucieczce. 

- Zamknąć drzwi i okna, a następnie włączyć eliminator komarów na około 3 godziny przed 
pójściem spać. 

- Produkt jest nie zawiera substancji lotnych, więc nie działa natychmiast tak skutecznie, jak 
chemiczne środki odstraszające komary, ale fizycznie eliminuje owady z zamkniętych 
pomieszczeń i je zabija. Przy użyciu należy zachować cierpliwość. 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA: 

1. Aby usunąć komary z sypialni, należy włączyć urządzenie z wyprzedzeniem (co najmniej 3 godziny) i 
nie wyłączać do momentu zaśnięcia. 

2. Efekty są lepiej widoczne w pustych pomieszczeniach, ponieważ temperatura ludzkiego ciała może 
przyciągać komary i uniemożliwić zwabienie je do pułapki. 

3. w produktach tych wykorzystano fizyczną metodę eliminacji komarów, przez co pułapka nie zabija 
owadów natychmiast po włączeniu.

4. Po co najmniej 24 godzinach sprawdzić pojemnik na komary, ponieważ owady będą już martwe. 
Komary giną w wyniku wysuszenia i odwodnienia, dlatego proces ten wymaga pewnego czasu. Nie 
otwierać pojemnika często, aby uniknąć wypuszczania ciągle żywych komarów.

5. Podczas pierwszego użycia urządzenie powinno pracować nieprzerwanie przez ponad 48 godzin. 

Podczas używania za dnia: zamknąć drzwi i okna, zaciągnąć zasłony i upewnić się, że urządzenie jest 
używane w ciemnym otoczeniu. Umieścić je na wysokości około 1 metra nad ziemią. Nie włączać 



światła, nie otwierać drzwi i okien, nie umieszczać przy wylocie powietrza z klimatyzatora lub 
wentylatora elektrycznego. Podczas usuwania komarów wszystkie inne światła powinny być 
wyłączone. Lampa do eliminacji komarów powinna być jedynym źródłem oświetlenia.  

Uwaga
Unikać upuszczania urządzenia i zapobiegać jego upadkom. W przeciwnym razie łopatki wentylatora 
mogą ulec uszkodzeniu. Nie otwierać często pojemnika pułapki na komary. Wentylator potrzebuje 
czasu na wysuszenie i zabicie komarów.

Łatwość czyszczenia: Wystarczy wyjąć pojemnik pułapki na komary. Ma ono duże wymiary, więc 
łatwo oczyścić je z martwych komarów – wystarczy je odkręcić.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji

Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z 
odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska 
lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je 

w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego 
wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i 
odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć 
ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska. 

Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w 
obowiązujących dyrektywach WE.

Dystrybutor: HS Plus d.o.o                                                                                                   Kraj 
pochodzenia: Chiny


