
Lampă anti-țânțari 

ANTI-MOSQUITO

MANUAL DE UTILIZARE

PACHETUL CONȚINE: 

1 x lampă LED anti-țânțari Anti-Mosquito

SPECIFICAȚII: 

Alimentare: 5 V/ 1 A

Suprafața acoperită: 20 - 50m2

Potrivită pentru utilizare în interior și la exterior

Material: ABS

PRINCIPII DE LUCRU: 

Acest produs utilizează sursa de lumină LED pentru a genera lumină cu lungimea de undă de 365 nm 
care este preferată de țânțari, astfel încât să îi atragă pe aceștia aproape de sursa de lumină. 
Ventilatorul generează un flux de aer care aspiră rapid țânțarii în interiorul aparatului, pentru ca apoi 
același flux de aer să deshidrateze țânțarii, astfel distrugându-i fizic. 

MEDIUL DE UTILIZARE: 

Interior: dormitor, cameră de studiu, cameră de zi, toaletă, sală de mese, hotel, restaurant, sală de 
ședințe, birou, supermarket etc.

În aer liber: cort de camping și alte spații închise



COMPONENTE

1 LED-uri UV - atrag țânțarii

2 VENTILATOR PUTERNIC - fluxul puternic de aer 
aspiră țânțarii în interiorul aparatului.

3 RECIPIENT DE COLECTARE A ȚÂNȚARILOR - aici 
se află resturile provenite de la țânțari. Nu-l 
deschideți frecvent, ci o dată pe săptămână.

4 RĂSUCIȚI PENTRU A DESCHIDE

REȚINEȚI: 

- Pentru a obține cel mai bun efect de prindere a țânțarilor, atunci când utilizați aparatul 
pentru prima dată, vă rugăm să îl țineți continuu în funcțiune, timp de peste 48 de ore. În 
această perioadă, vă rugăm să nu deschideți recipientul de colectare a țânțarilor, pentru a 
împiedica țânțarii să scape. 

- Vă rugăm să închideți ușile și ferestrele și să porniți aparatul de eliminare a țânțarilor cu 
aproximativ 3 ore înainte de a merge la culcare. 

- Acest aparat nu utilizează produse chimice volatile, deci nu poate fi la fel de eficient ca 
pastilele sau bețigașele de eliminare a țânțarilor și alte produse asemănătoare, dar poate 
ucide fizic țânțarii dintr-un spațiu închis. Vă rugăm să îl folosiți cu răbdare. 

SFATURI PENTRU O UTILIZARE CORECTĂ: 

1. Pentru eliminarea țânțarilor din dormitor, vă rugăm să îl porniți din timp (cu cel puțin 3 ore înainte) 
și să nu îl opriți în timpul somnului. 

2. Pentru cea mai bună eficiență, utilizați aparatul într-un spațiu în care nu există persoane, deoarece 
temperatura corpului uman și mirosul pot atrage țânțarii și prin aceasta poate reduce efectul în 
utilizare. 

3. Acest produs utilizează	deshidratarea ca metodă fizică de ucidere a țânțarilor, astfel că aparatul 
anti-țânțari nu ucide țânțarii imediat după ce este pornit.

4. Verificați recipientul de colectare a țânțarilor după cel puțin 24 de ore mai târziu, deoarece 
țânțarul este ucis printr-o acțiune fizică. Țânțarii mor în urma deshidratării. Prin urmare, procesul 
durează o anumită perioadă de timp. Nu deschideți frecvent recipientul pentru a evita fuga țânțarilor 
care încă nu au murit.

5. La prima utilizare, vă rugăm să îl folosiți continuu timp de peste 48 de ore. 



Pentru utilizarea în timpul zilei, vă rugăm să închideți ușile și ferestrele, să trageți perdelele și să vă 
asigurați că este utilizat într-un mediu întunecat. Încercați să plasați aparatul la o înălțime de 
aproximativ 1 metru de la sol. Nu aprindeți lumina, nu deschideți ușile și ferestrele și nu îl plasați în 
fluxul de aer emis de aparatul de aer condiționat sau de un ventilator. Atunci când utilizați aparatul 
anti-țânțari, stingeți toate celelalte lumini, pentru a vă asigura că lampa de atragere a țânțarilor este 
singura sursă de lumină.  

Atenție
Vă rugăm să evitați căderea de la înălțime a aparatului, pentru a nu deteriora palele ventilatorului. 
Nu deschideți frecvent recipientul de colectare a țânțarilor. Lăsați ventilatorul să funcționeze până 
când țânțarul este uscat și mort.

Ușor de curățat: Pur și simplu scoateți recipientul de mare capacitate de colectare a țânțarilor, care 
se scoate cu ușurință, și eliminați țânțarii morți cu o simplă răsucire.

Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare

Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie eliminat 
împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului 
înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați 

produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a 
returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați 
vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în 
condiții de siguranță pentru mediul înconjurător. 

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele Directivelor CE 
aplicabile.

Distribuitor: HS plus, d.o.o                                                                Țara de origine: China


