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Informacje ogólne:

1. Ten produkt przypomina zabawkę – ze względów bezpieczeństwa trzymaj 
go z dala od dzieci. Dzieci nie mogą dotykać tego produktu.

2. Prąd zasilania i instalacja elektryczna muszą spełniać normy bezpieczeń-
stwa. Przed pierwszym użyciem ładuj produkt przez 4-8 godzin. Gdy bateria 
się rozładuje, naładuj ją przed kolejnym użyciem. Jeśli nie używasz 
elektrycznej łapki na komary przez dłuższy czas, ładuj ją przez ponad 8 
godzin co trzy miesiące, aby zapobiec skróceniu żywotności baterii.

3. Podczas ładowania trzymaj urządzenie z dala od materiałów łatwopalnych 
i wybuchowych. Maksymalny czas ładowania nie powinien przekraczać 24 
godzin (Zaleca się ładowanie w ciągu dnia.)

4. Podczas ładowania urządzenia nie przełączaj włącznika ani nie dotykaj 
siatki, aby nie przepalić żarówek LED, wewnętrznych części ładujących 
produktu i aby nie dopuścić do porażenia prądem.

5. Nie przechowuj produktu w pobliżu łatwopalnych i wybuchowych gazów 
lub cieczy. Nie dotykaj przewodzącej powierzchni metalowej siatki urządze-
nia. 

6. Nie dopuść do zamoczenia produktu i nie czyść go na mokro. Pozostało-
ści zabitych komarów na powierzchni siatki należy usunąć miękką 
szczoteczką o długim włosiu lub delikatnie dotykając miękką, suchą szmatką 
lub szczoteczką. Nie spłukuj urządzenia wodą, nie wycieraj metalowej siatki 
mokrą szmatką ani nie spryskuj jej powierzchni żadnym sprayem, aby nie 
dopuścić do zwarcia.

7. Wilgotny klimat:  może dojść do rozszerzenia się urządzenia po absorpcji 
wilgoci, a efekt działania przeciw komarom zostanie zmniejszony. Należy 
wysuszyć urządzenie (nie należy wystawiać na działanie promieni słonecz-
nych). Spowoduje to przywrócenie prawidłowego działania produktu.

8. Ponieważ jest to urządzenie elektroniczne, nie nadaje się ono do stosowa-
nia w oborach, stodołach i podobnych miejscach. Nie nadaje się też do 
użytku na zewnątrz.



Cechy produktu:

1. Główne funkcje: zabija komary, może służyć jako nocna lampa przeciw 
komarom, diody LED mogą też służyć jako łagodne oświetlenie nocne.

2. Mocne i trwały: obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa ABS; 
na powierzchni łapki zamontowano emiter ultradźwiękowy. Urządzenie jest 
niezwykle solidne.

3. Wydajny akumulator litowy: wbudowany akumulator litowy o pojemności 
znamionowej do 1200 mAh, aż do 500 cykli ładowania.

4. Wygodny: port ładownia jest taki sam, jaki stosuje się w smartfonach z 
systemem Android; tryb pułapki na komary jest aktywowany w nocy, a 
światła LED służą również jako przyciemniona lampka nocne.

5. Podwójne zasilanie: oryginalny tryb ładowania USB można zastąpić 
bateriami.

O produkcie

Świetlna wielofunkcyjna łapka na komary powstała w oparciu o wyjątkowy 
projekt i po przeprowadzeniu dokładnych badań. Jest to produkt nowej 
generacji o nowatorskim kształcie. Jest on niezwykle funkcjonalny, może być 
używany jako łapka lub lampka na komary dla jak najlepszych efektów.

Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje:

1. Wygodne ładowanie USB. 2. Oryginalny uchwyt dla 
wygodniejszego łapania 
komarów.

3. W części łapki zamontowano 
fioletowe światło LED 
przydatne w nocy.



Sposób użycia:

Specyfikacja techniczna

1. Aby naładować produkt, podłącz kabel USB do gniazda zasilania USB (lub 
ładowarki do telefonu komórkowego, mobilnego zasilacza, gniazda USB 
komputera). Lampka kontrolna ładowania świeci, wskazując, że bateria się 
ładuje.

2. Metoda zwalczania komarów: Ustaw włącznik zasilania w pozycji 1, chwyć 
za uchwyt, włącz światło LED – zapali się kontrolka gotowości do użycia. 
Uderz w komara tak, aby został dotknięty przez siatkę. Po użyciu puść uchwyt 
i wyłącz światło LED – lampka kontrolna pracy zgaśnie, sieć energetyczna 
zostanie odcięta: w tym momencie środkowa metalowa siatka ma około 
2000V DC wysokiego napięcia, nie dotykaj jej! Wciśnij zasilanie, ustaw 
przełącznik w pozycji 2, podłącz adapter – zaświeci się lampa LED oraz 
lampka kontrolna pracy.

3. Gdy urządzenie się rozładuje, należy je natychmiast naładować. 
Maksymalny czas ładowania nie powinien przekroczyć 12 godzin. W przypad-
ku używania urządzenia w trybie LAMPKI NA KOMARY, urządzenie musi być 
podłączone do ładowania, a łapka musi być połączona z urządzeniem.

4. W celu użycia elektrycznej packi na komary, należy nacisnąć przełącznik, 
aby uruchomić podwójną ochronę przeciw komarom, która jest bezpieczniej-
sza w użyciu.
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Long Gang ,Shenzhen City,China

Model:
Zasilanie USB:
Napięcie siatki: 
Temperatura pracy:

8188UC
5V      500mA

DC 2700V
-10⁰C - 45⁰C


