
Lâmpada para matar mosquitos 

ANTI-MOSQUITO

MANUAL DO UTILIZADOR

CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 

1 x Lâmpada mata-mosquitos Anti-Mosquito

ESPECIFICAÇÕES: 

Ponto de saída: 5 V/1 A

Área: 20-50 m2

Adequado para utilização interior e exterior

Material: ABS

PRINCÍPIOS DE TRABALHO: 

Este produto utiliza uma fonte de luz LED para gerar a onda de luz preferida de 365 nm de 
comprimento para mosquitos, de forma a atrair os mosquitos para perto da fonte de luz. A ventoinha 
gera um fluxo de ar para os mosquitos o inalarem rapidamente e depois secarem e desidratarem ao 
ar até morrerem fisicamente. 

AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO: 

Interior: quarto, sala de estudos, sala de estar, WC, sala de jantar, hotel, restaurante, sala de 
reuniões, escritório, supermercado, etc.

Exterior: tenda de campismo e outros espaços fechados



PEÇAS

1 LUZ UV - atrai mosquitos

2 VENTOINHAS POTENTES - vento forte que suga 
os mosquitos para o mata-mosquitos.

3 CAIXAS DE ARMAZENAMENTO DE MOSQUITOS 
- os mosquitos mortos ficam aqui. Não o abra 
frequentemente, abra-o uma vez por semana.

4 TORCER PARA ABRIR

LEMBRETE: 

- Para obter o melhor efeito de captura de mosquitos, o mata-mosquitos tem de funcionar 
continuamente durante mais de 48 horas quando o usar pela primeira vez. Durante este 
período, por favor não abra a caixa repelente de mosquitos, de modo a evitar que os 
mosquitos escapem. 

- Por favor, feche as portas e janelas e ligue o mata-mosquitos cerca de 3 horas antes de ir 
para a cama. 

- Este produto não é um princípio de volatilização química, por isso não pode ser tão eficaz 
imediatamente como o incenso repelente de mosquitos e outros produtos, mas pode matar 
fisicamente os mosquitos no espaço limitado. Por favor, use-o com paciência. 

DICAS PARA UM USO CORRETO: 

1. Para controlo de mosquitos no quarto, por favor ligue-o com antecedência (pelo menos 3 horas) e 
não o desligue até ir dormir. 

2. Para um melhor efeito, use-o em ambientes não vigiados, pois a temperatura e o odor do corpo 
humano podem atrair mosquitos e evitar o efeito do uso. 

3. Este produto usa um método físico para matar mosquitos, por isso o mata-mosquitos não mata os 
mosquitos assim que é ligado.

4. Verifique a caixa de armazenamento de mosquitos, pelo menos, 24 horas depois, porque o 
mosquito é morto por tratamento físico. Os mosquitos morrem por secagem e desidratação do ar. 
Portanto, o processo demora um certo tempo. Não a abra frequentemente para evitar a fuga de 
mosquitos que ainda não tenham morrido.

5. Para a primeira utilização, por favor, use-o continuamente durante mais de 48 horas. 



Para uso diurno; por favor, feche as portas e janelas, feche as cortinas e certifique-se de que é usado 
num ambiente escuro. Tente colocá-lo numa posição a cerca de 1 metro acima do solo. Não ligue a 
luz, não abra as portas e janelas e não a coloque na saída de ar do ar condicionado ou do ventilador 
elétrico. Desligue todas as outras luzes quando usar o mata-mosquitos, de modo a garantir que a 
lâmpada para matar mosquitos é a única fonte de luz.  

Cuidado
Por favor, evite deixá-lo cair a uma grande altura uma vez que poderá danificar as lâminas do 
ventilador. Não abra a caixa da armadilha de mosquitos com frequência. Deixe a ventoinha funcionar 
até o mosquito secar e morrer.

Fácil de limpar: Remova a caixa de armazenamento de mosquitos mortos de grande capacidade com 
uma simples torção.

Instruções de reciclagem e eliminação

Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado com o restante lixo doméstico 
em toda a UE. Para evitar possíveis danos no ambiente ou para a saúde humana devido à 
eliminação descontrolada do lixo, recicle-a responsavelmente para promover a utilização 

sustentável dos recursos materiais. Para reciclar o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de 
reciclagem e recolha ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o 
produto e reciclá-lo de forma segura para o ambiente. 

O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas da CE aplicáveis.

Distribuidor: HS Plus d.o.o                   País de 
origem: China


