
Ubijalec komarjev 

ANTI-MOSQUITO

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PAKET VSEBUJE: 

1 x ubijalec komarjev Anti-Mosquito LED

SPECIFIKACIJE: 

Izhodna moč: 5 V/1 A

Doseg: 20-50 m2

Primerno za notranjo in zunanjo uporabo

Material: ABS

DELOVANJE: 

Izdelek s pomočjo LED svetlobe privablja komarje, saj ustvarja svetlobno valovanje z valovno dolžino 
365 nm, ki komarjem najbolj prija. Ventilator ustvarja pretok zraka, ki poskrbi, da ubijalec komarjev 
vase hitro vsesa komarje, jih na zraku izsuši, dehidrira in jih tako ubije. 

PROSTOR UPORABE: 

V notranjih prostorih: spalnica, soba, dnevna soba, kopalnica, jedilnica, hotel, restavracija, sejna 
soba, pisarna, trgovina, itd.

Na prostem: šotor za kampiranje in drugi zaprti prostori

DELI



1 UV LUČKE - privabljajo komarje

2 MOČAN VENTILATOR - močan zračni tok komarje vsesa v notranjost naprave.

3 POSODA ZA KOMARJE - v njej se nahajajo ostanki mrtvih komarjev. Ne odpirajte je prepogosto, 
najbolje enkrat tedensko.

4 ZASUKAJTE IN ODPRITE

PRIROČNI NASVET: 

- Ko napravo uporabljate prvič, jo pustite, da neprekinjeno deluje več kot 48 ur, saj boste tako 
ujeli največ komarjev. V tem času posode s komarji ne odpirajte, saj ti lahko pobegnejo. 

- 3 ure pred spanjem zaprite vsa vrata in okna ter vključite napravo. 
- Ta izdelek ne deluje po načelu uparjanja kemikalij, zato ne učinkuje tako hitro kot kadilo za 

odganjanje komarjev in drugi izdelki. Pri uporabi bodite potrpežljivi. 

NASVETI ZA PRAVILNO UPORABO: 

1. Če se želite znebiti komarjev v spalnici, napravo vklopite vsaj 3 ure pred spanjem in jo ugasnite 
šele, ko se odpravite spat. 

2. Učinek bo veliko boljši, če napravo uporabljate v praznem prostoru, saj se v nasprotnem primeru 
lahko zgodi, da človeška telesna temperatura in vonj privabita komarje ter tako vplivata na 
učinkovitost izdelka. 

3. Ta izdelek se	ponaša z metodo fizičnega uničenja komarjev, kar pomeni, da jih ne ubije takoj, ko ga 
prižgemo.

4. Posodo za komarje lahko odprete šele, ko preteče najmanj 24 ur, saj naprava komarja fizično uniči 
postopoma. Komarji umrejo, ko se izsušijo na zraku in dehidrirajo. Zato postopek traja nekaj časa. 
Naprave ne odpirajte prepogosto, saj boste tako preprečili pobeg tistih komarjev, ki so še vedno živi.

5. Pri prvi uporabi napravo pustite neprekinjeno delovati več kot 48 ur. 

Za uporabo podnevi; zaprite vrata in okna, zagrnite zavese in poskrbite, da napravo uporabljate v 
temnem prostoru. Če je mogoče, jo postavite na mesto, ki je od tal dvignjeno 1 meter. Ne prižigajte 
luči, ne odpirajte vrat ali oken in naprave ne vstavljajte v odvod zraka klimatske naprave ali 
ventilatorja. Ko uporabljate napravo, ugasnite vse preostale luči in poskrbite, da je luč ubijalca 
komarjev edini vir svetlobe.  

Pozor



Naprave ne mečite z velike višine, saj to lahko povzroči poškodbe ventilatorja. Posode za komarje ne 
odpirajte prepogosto. Ventilatorja ne ugašajte, dokler komar ni izsušen in mrtev.

Enostavno čiščenje: Posodo za komarje z veliko kapaciteto preprosto odstranite z zasukom in se tako 
znebite mrtvih komarjev.

Navodila za recikliranje in odlaganje

Ta oznaka pomeni, da izdelka v EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinjske odpadke. 
Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega 
odlaganja odpadkov, jih odgovorno reciklirajte in tako spodbujajte trajnostno uporabo 

materialnih virov. Če želite uporabljeno napravo vrniti, uporabite sistem za vračilo ali kontaktirajte 
prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Prodajalec lahko izdelek reciklira na okolju prijazen način. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.

Distributer: HS Plus d.o.o.                                                                                              Država izvora: Kitajska


