
LAMPA OWADOBÓJCZA ZY-08
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sposób użycia:
1. Włóż wtyczkę do gniazdka zasilania i włącz urządzenie. Po zakończeniu 
używania, wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę zasilania.
2. Przed czyszczeniem produktu wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie wyciągnij 
komorę na komary, wyczyść ją i zamontuj ponownie. Przekręć, aby lampa się 
zaświeciła.
3. W przypadku używania w pomieszczeniach zamknij drzwi i okna, włącz 
odstraszacz komarów kilka godzin wcześniej i zgaś światło. Komary zostaną 
uwięzione w pomieszczeniu, natomiast ludzie mogą opuścić pomieszczenie na 
pewien czas. Gdy nadejdzie pora spania, w pokoju nie będzie już komarów. Jeśli w 
pomieszczeniu jest dużo mebli, komary mogą się ukryć. W takim wypadku czas 
potrzebny na pozbycie się wszystkich komarów może być nieco dłuższy.
4. Nie wyłączaj urządzenia od razu po złapaniu komarów. Wentylator powinien 
pracować, aż komary zostaną odwodnione, a powietrze płynące z urządzenia 
będzie suche. 

Wskazówki:
1. Ponieważ komary lubią światło, podczas używania lamp przeciw komarom 
konieczne jest wyłączenie wszystkich innych źródeł światła.
2. Komary nie lubią latać nisko, dlatego lampę przeciw komarom należy ustawić na 
stole lub na innym podwyższeniu. Kliknij na lokalizację, żeby efekt przeciw komarom 
był lepszy. Wybierz właściwą lokalizację, aby działanie przeciw komarom było 
skuteczniejsze.
3. Gdy nie ma cię w domu, komary chowają się w wilgotnych, ciemnych miejscach, 
jak pralnia, toaleta, kuchnia itp. Aby zapewnić najlepsze efekty, umieść lampę na 
komary również w tych pomieszczeniach.
4. Staraj się nie stawiać lampy przeciw komarom blisko siebie lub innych ludzi. 
Ludzkie ciało znacznie bardziej przyciąga komary niż mechaniczne urządzenia, 
nawet emitujące tak lubiane przez te owady światło.
5. Lampy przeciw komarom nie można umieszczać w wentylowanym miejscu. 
Przepływ powietrza wpłynie na efekt ssania i skuteczność produktu zostanie 
znacznie zmniejszona.
6. Komary gromadzą się w różnych miejscach w różnej ilości. Efekty zastosowania 
lampy zależą od ilości komarów w danym pomieszczeniu. 



Cechy produktu:
• Specjalnie zaprojektowana lampa na komary ze światłem UV o długości 365 nm 
wabi owady do okna maszyny, a wentylator obraca strumień powietrza, co powoduje 
złapanie komarów w pułapkę. Następnie zostają one zassane do dna komory 
urządzenia i wysuszone.
• Zużycie energii jest bardzo niskie. Urządzenie może pracować nawet 24 godziny 
na dobę bez istotnego wpływu na zużycie energii.
• Urządzenie nie wymaga zastosowania żadnych środków chemicznych, jest 
nieszkodliwe, wolne od promieniowania, bezpieczne (także dla kobiet w ciąży i 
niemowląt) oraz przyjazne dla środowiska. 
• Światło jest łagodne dla ludzkiego oka, a dźwięk słaby, dzięki czemu lampa nie 
wpływa negatywnie na sen ani na miłą atmosferę w pomieszczeniu. 

Środki ostrożności:
• Przed czyszczeniem komory na komary wyjmij wtyczkę z gniazdka.
• Nie wkładaj rąk do urządzenia, ani nie baw się nim, gdy jest włączone, aby uniknąć 
zadrapań palców lub innych wypadków spowodowanych przez wentylator.
• Nie przesuwaj urządzenia i nie dotykaj go, kiedy jest włączone, aby uniknąć 
porażenia prądem.
• Nie używaj produktu w miejscach, w silnie naświetlonych promieniami UV lub 
innymi źródłami światła.
• Używaj i przechowuj urządzenie zawsze poza zasięgiem dzieci.
• W przypadku problemów z jakością lub działaniem produktu skontaktuj się z 
lokalnym sprzedawcą. Nie demontuj, ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. 
 
Specyfikacja techniczna:

Moc znamionowa:
Napięcie znamionowe:
Prąd znamionowy:
Częstotliwość znamionowa:
Optymalna powierzchnia użytkowa:

5 W
DC 5 V

0,1 A
50 Hz
20 m

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:
Shenzhen Kingwise Technology Co., 
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,Shenzhen City,China 


