
Elektryczna lampa owadobójcza 

Instrukcja obsługi 

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie owady, takie jak komary i muchówki itp. mają fototaksję. 

Nasz produkt wykorzystuje tę właściwość do przyciągania komarów i much przez nieszkodliwe 

światła UV i zabija za pomocą wstrząsu wysokiego napięcia. 

 

★ Funkcje: 

1. Niekorozyjna i nierdzewna z powłoką ze stopu aluminium ze stopu aluminium. 

2. Niskie zużycie energii, bezpieczna, nieszkodliwa i skuteczna. 

3. Łatwa w obsłudze i czyszczeniu. 

4. Bezdymna i bez zanieczyszczeń chemicznych. 

 

★ Zastosowanie: 

Domy, hotele, restauracje, kuchnie, szpitale, biura itd. 

 

★ Specyfikacja techniczna: 

Napięcie (AC): 100-240V  100-240V  100-240V  100-240V  100-240V  100-240V   100-240V   100-240V 

Moc:          2X20W     2X15W     2X10W    2X8W     2X6W    LED 2X2W   LED 2X3W  LED 2X4W 

Częstotliwość:  50/60Hz    50/60Hz    50/60Hz   50/60Hz   50/60Hz   50/60Hz    50/60Hz     50/60Hz 

Pokrycie:       50㎡       35㎡       20㎡      15㎡       15㎡     20㎡       35㎡       50㎡ 

 

★ Sposób użycia: 

1. Aby uzyskać doskonałe efekty, należy wybrać ten produkt z odpowiednią mocą, zgodnie z miejscem, w którym znajdują się owady. 

2. Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość pasują do tego produktu. Należy również użyć odpowiedniego gniazda i 

upewnić się, że przewód uziemiający jest dobrze zamocowany. Kiedy urządzenie wydziela purpurowe światło, produkt zaczyna działać. 

3. Jest to normalne zjawisko, gdy słyszysz pęknięcia generowane przez owady, kiedy dotykasz siatki ochronnej. 

4. Po jakimś czasie na dolnej tacy będą znajdować się zabite owady, należy ją oczyścić. Po pierwsze, należy odciąć zasilanie i połączyć dwa 

druty w siatce ochronnej za pomocą śrubokręta w celu rozładowania, a następnie naciśnij zewnętrzną sieć dwoma kciukami, wyjmij tylną 

siatkę i dolną tacę, aby ją oczyścić. 

 

★ Ostrzeżenia: 

1. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość są zgodne z tym produktem i upewnić się, że gniazdo jest 

uziemione. 

2. Umieść produkt w miejscu, którego dzieci nie mogą dotknąć. Nie wkładaj przedmiotów elektrycznych do siatki ochronnej, aby uniknąć 

porażenia prądem elektrycznym. 

3. Odetnij zasilanie przed czyszczeniem produktu i rozładuj sieć obronną za pomocą wkrętaka. Nie dotykaj elektrycznych części 

śrubokrętem. 

4. Nie używaj produktu w miejscu o dużym zapyleniu i w pobliżu materiałów wybuchowych, aby uniknąć wypadków.  

5. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy dokonać naprawy u kwalifikowanego specjalisty. 

6. Tylko do użytku domowego. 

 

___ 

Designed in Poland 

Made in P.R.C. 

 

Importer: Big5 Krzysztof Czurczak 

ul. Wysockiego 41/6 

42-218 Częstochowa 

NIP: 6861576041 

 

 


