
 

ELEKTRYCZNA ŁAPKA NA KOMARY WD-947 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

CECHY PRODUKTU 

1. Produkt zasilany baterią litową 18650 o pojemności 1200 mAh. 

2. Po wyłączeniu elektrycznej łapki na komary uruchamia się automatyczne usuwanie resztkowej energii 

elektrycznej z powierzchni siatki wysokiego napięcia. 

3. Produkt wyposażony jest w 6 fioletowych diod wabiących komary; emitują one światło o długości fali 360-400 

nm. 

4. Podczas pracy napięcie siatki wynosi około 2500V. 

5. Produkt posiada funkcję wyświetlania poziomu mocy: jedna świecąca się lampka oznacza 25% mocy; dwie 

świecące się lampki oznaczają 50% mocy; trzy świecące się lampki oznaczają 75% mocy; cztery świecące się 

lampki oznaczają 100% mocy. 

6. Produkt jest wyposażony w  zabezpieczenie przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, 

przetężeniem i zwarciem obciążenia itp., aby dokładnie wykryć napięcie ładowania w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa ładowania. 

SPOSÓB UŻYCIA 

1. Przed pierwszym użyciem ładuj produkt przez 4-6 godzin. 

2. Aby naładować produkt, należy włożyć wtyczkę USB ładowarki 5V do gniazda wejściowego Micro USB w 

podstawie ładującej urządzenia. Zanim to zrobisz, przesuń przełącznik zasilania do pozycji OFF (wyłączone), 

dopiero potem włóż podłużną część elektrycznej łapki na komary do gniazda USB w bazie ładującej produktu. 

Podczas ładowania miga wskaźnik ładowania. Kiedy cztery lampki kontrolne ładowania na produkcie regularnie 

się zapalają, oznacza to, że urządzenie jest w pełni naładowane. Czas ładowania produktu to około 3 godziny. 

3. Standardowa metoda ochrony przed komarami: Przesuń włącznik umieszczony po prawej stronie produktu na 

pozycję ON1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wysokiego napięcia – wskaźnik działania wysokiego napięcia 

zaświeci się. Oznacza to, że siatka jest pod wysokim napięciem. Machnij elektryczną łapką na komary, aby 

metalowa siatka zetknęła się z owadem – w wyniku kontaktu komar zostanie natychmiast zabity. Po zwolnieniu 

przycisku napięcia wskaźnik pracy zgaśnie. Wówczas metalowa siatka jest pod napięciem szczątkowym, 

dlatego nie wolno jej dotykać! Po kilku sekundach napięcie zostanie automatycznie wyeliminowane. 

4. Inteligentna metoda ochrony przed komarami: Przesuń włącznik umieszczony po prawej stronie produktu na 

pozycję ON2. Spowoduje to zapalenie diody LED emitującej fioletowe światło przyciągające komary, a siatka 

znajdzie się pod wysokim napięciem. Włóż podłużną część elektrycznej łapki na komary do bazy ładującej 

urządzenia z portem USB. Fioletowe światło na produkcie przyciągnie komary i inne szkodliwe owady latające 

do siatki pod napięciem – po zetknięciu z nią owady zostaną zabite. Aby zastosować inteligentny tryb ochrony 

przed komarami wykorzystujący światło, musisz podłączyć urządzenie do zasilania. 

5. Wyłączanie funkcji ochrony przed komarami: przesyń włącznik do pozycji OFF (wyłączone). 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

1. Gdy elektryczna łapka na komary pracuje, powierzchnia metalowej siatki jest pod wysokim napięciem! Trzymaj 

produkt z dala od dzieci, pilnuj, aby nie doszło do porażenia dzieci przez prąd. Nie dotykaj powierzchni 

metalowej siatki dłońmi ani metalowymi przedmiotami ze względu na wysokie napięcie stwarzające 

niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zachowaj środki ostrożności! 

2. Nie używaj tego produktu w miejscach, w których może znajdować się łatwopalny gaz lub wybuchowy pył. Nie 

używaj metalowych i innych przewodzących przedmiotów powodujących powstawanie iskier na metalowej 

siatce. 

3. Po zakończeniu użytkowania przesuń włącznik do pozycji OFF (wyłączone). 



 
4. Zapewnienie długiej żywotności baterii: jeśli nie ma wyraźnego efektu uderzenia w komara podczas 

użytkowania lub miga dolny wskaźnik naładowania baterii, oznacza to, że bateria została praktycznie 

wyczerpana. Przestań używać produkt i naładuj go. Gdy napięcie baterii litowej jest niższe niż 2,8 V, funkcja 

ochrony przed niskim napięciem produktu spowoduje, że produkt wejdzie w stan ochrony i wydaje się, że nie 

działa: należy go naładować przed użyciem. 

5. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy ładować go raz na trzy miesiące przez około 3 

godziny. Produkt należy przechowywać w dobrze wentylowanym, suchym miejscu o wilgotności względnej 

poniżej 80%. W pobliżu nie mogą znajdować się żadne żrące chemikalia. 

6. Nie wycieraj mokrymi ręcznikami ani nie spłukuj powierzchni siatki wodą, aby usunąć martwe komary. W tym 

celu użyj miękkiej szczotki z długimi włosami lub postukaj lekko w siatkę kilka razy, aby komary odpadły (ciało 

martwego komara może spowodować zwarcie na powierzchni metalowej siatki i uszkodzić urządzenie, dlatego 

siatkę należy regularnie czyścić). 

7. Nie uderzaj produktem w inne, zwłaszcza twarde, przedmioty ani nie ściskaj powierzchni siatki, aby uniknąć jej 

uszkodzenia. 

8. Postępuj ściśle według instrukcji i przestrzegaj wszystkich środków ostrożności w niej zawartych. Nie demontuj 

urządzenia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki spowodowane niewłaściwą 

obsługą. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Model:  WD-947 

Standard:  QB/T4496 

Napięcie ładowania:  5V 

Prąd ładowania:  1A 

Napięcie wyjściowe:  2500V 

Czas ładowania: 4h 

 

 

 

Designed in Poland 
Made in P.R.C.  
Importer:  
Big5 Krzysztof Czurczak 
ul. Wysockiego 41/6 
42-218 Częstochowa 
NIP: 6861576041 
www.heckermann.pl 

Producent: 
GUANGDONG WEIDASI ELECTRIC APPLIANCE 
CO., LTD 
WEST HIGHWAY COMMAND CENTER LIPAN 
TOWN, LANCHENGCOUNTY, JIEYANG CITY  

 

WSKAZÓWKI: 

Ze względu na wbudowaną funkcję ochrony produktu przed niskim napięciem, gdy wskaźnik 25% 

mocy miga lub wskaźnik zasilania nie świeci się na produkcie podczas użytkowania, oznacza to, 

że bateria niemal całkowicie się wyczerpała. Przestań używać produktu i naładuj go. Aby 

rozpocząć ładowanie, najpierw przesuń włącznik zasilania na produkcie do pozycji „OFF” 

(wyłączone). 

! OSTRZEŻENIE! 

Należy trzymać tę elektroniczna łapkę na komary z dala od dzieci. Nie używać w oborach, 

budynkach z żywym inwentarzem ani w innych podobnych miejscach. Nie dotykać metalowej 

siatki podczas ładowania ani w czasie pracy urządzenia. Nie używać w pobliżu gazów palnych, 

gazów lub materiałów łatwopalnych i wybuchowych, ani w pobliżu niebezpiecznych chemikaliów. 


