
Lampa na ničenie komárov 

ANTI-MOSQUITO

NÁVOD NA POUŽITIE

BALENIE OBSAHUJE: 

1 x LED lampa Anti-Mosquito na zabíjanie komárov

ŠPECIFIKÁCIE: 

Výstupný výkon: 5V / 1A

Plocha: 20 - 50m2

Vhodné na použitie vnútri aj vonku

Materiál: ABS

ZÁSADY FUNGOVANIA: 

Tento výrobok využíva zdroj svetla LED na generovanie pre komáre najobľúbenejšej vlnovej dĺžky 
svetla s hodnotou 365 nm, aby prilákal komáre do blízkosti zdroja svetla. Ventilátor vytvára prúd 
vzduchu, vďaka ktorému sú komáre rýchlo pohltené. Následne dochádza k ich vysušeniu, čím sa 
fyzicky zlikvidujú. 

PROSTREDIE, KDE SA DÁ VYUŽIŤ: 

Interiér: spálňa, pracovňa, obývacia izba, toaleta, jedáleň, hotel, reštaurácia, rokovacia miestnosť, 
kancelária, supermarket atď.

Vonku: kempingový stan a iné uzavreté priestory



ČASTI

1 UV SVETLÁ - priťahujú komáre

2 SILNÝ VENTILÁTOR - silný sací prúd vzduchu 
nasáva komáre do lapača komárov.

3 NÁDOBKY NA KOMÁRE - tu sa zbierajú 
zlikvidované komáre. Neotvárajte ich často, iba 
raz za týždeň.

OTVORÍTE 4 OTOČENIAMI

POZNÁMKA: 

- Aby ste dosiahli najlepší účinok pri chytaní komárov, pri prvom použití lapača komárov 
nechajte pracovať nepretržite viac ako 48 hodín. Počas tejto doby neotvárajte škatuľku s 
repelentom proti komárom, aby ste zabránili úniku komárov. 

- Asi 3 hodiny pred tým, ako sa poberiete spať, zatvorte dvere a okná a zapnite prístroj na 
likvidáciu komárov. 

- Tento výrobok nie je založený na chemickom princípe odparovania, takže nemôže byť taký 
účinný ako kadidlo na odpudzovanie komárov a iné výrobky, ale dokáže komáre zabiť v 
obmedzenom priestore a fyzicky ich usmrtiť. Pri používaní buďte trpezlivý. 

TIPY NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE: 

1. Na ochranu pred komármi v spálni ho zapnite vopred (aspoň 3 hodiny) a nevypínajte ho až kým 
nepôjdete spať. 

2. Efekt je lepší, aj sa používa v prostredí, kde sa nikto nenachádza, pretože teplota a pach ľudského 
tela môžu prilákať komáre a zabrániť dostatočnému výsledku jeho pôsobenia. 

3. Tento výrobok využíva fyzikálnu metódu ničenia komárov, takže nezabíja komáre hneď po zapnutí.

4. Zásobník na komáre skontrolujte aspoň minimálne až o 24 hodín po zapnutí, pretože k likvidácii 
komárov dochádza až po nejakom čase. Komáre hynú vysušením na vzduchu a dehydratáciou. Preto 
tento proces trvá určitý čas. Neotvárajte ho často, aby ste zabránili úniku ešte neusmrtených 
komárov.

5. Pri prvom použití ho používajte nepretržite po dobu viac ako 48 hodín. 

Pri používaní počas dňa zatvorte dvere a okná, zatiahnite závesy a zabezpečte, aby sa používal v 
tmavom prostredí. Snažte sa ho umiestniť vo výške približne 1 meter nad zemou. Nezapínajte svetlo, 



neotvárajte dvere a okná a nevkladajte ho do vývodu klimatizácie alebo elektrického ventilátora. Pri 
zabíjaní komárov vypnite všetky ostatné svetlá, aby ste zabezpečili, že jediným zdrojom svetla bude 
lampa na zabíjanie komárov.  

Upozornenie
Vyhnite sa umiestneniu lapača v prílišnej výške. Ak by došlo k jeho pádu, mohli poškodiť lopatky 
ventilátora. Neotvárajte zásobník na komáre často. Nechajte ventilátor pracovať, kým sa komár 
nevysuší a neodumrie.

Ľahko sa čistí: Stačí vybrať zásobník na komáre. Veľkokapacitný zásobník na komáre možno ľahko 
odobrať a usmrtené komáre vysypať.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu

Toto označenie znamená, že by sa tento výrobok nemal likvidovať spolu s ostatným 
domácim odpadom v rámci celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného 
prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu, zodpovedne ho 

recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť 
použité zariadenie, použite zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt 
zakúpený. Môže tento produkt vziať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie. 

Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES.

Distribútor: HS plus d.o.o.                                                 Krajina pôvodu: Čína


