
 LAMPKA OWADOBÓJCZA 
MODEL: AG398

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
 

1. Informacje ogólne

Lampa owadobójcza -wystarczy włożyć ją do gniazdka sieci elektrycznej, a urządzenie 
skutecznie zlikwiduje owady w jej otoczeniu.

Cechy produktu:

• Lampa idealna do użytku pod dachem np. kuchnia, hotel, domek kempingowy 
oraz wszędzie tam, gdzie obecność owadów latających jest niemile widziana. 
Skutecznie eliminuje: komary, muchy, ćmy, mole, itp. 

• Lampa służy do niszczenia owadów latających poprzez emitowanie światła o 
specjalnej barwie skutecznie przyciągającej owady latające. Owady po zwabieniu 
są zabijane przez ładunek elektryczny na siatce znajdującej się przed źródłem 
światła. 

• Działa bez użycia chemii, nie wydziela szkodliwych substancji do otoczenia. 
• Montowana bezpośrednio w gniazdku elektrycznym. Dzięki wytwarzaniu 

delikatnego niebieskiego światła, może służyć jako lampka nocna. 
• Dzięki zastosowaniu komponentów wysokiej jakości uzyskano wysoką 

skuteczność niszczenia owadów przy zachowaniu niewielkich wymiarów i 
wadze samej lampy. 

• Lampa nadaje się do użytku wewnątrz budynków. 
• Światło lampy jest całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt. 
• Łatwa w czyszczeniu - posiada zdejmowalną kratkę zabezpieczającą. 

Specyfikacja:

• Moc:2W 
• Napięcie zasilające: ~230V 50Hz 
• Wymiary: 12cm x 6,5cm 
• Kolor: biało niebieski 

2.  Użytkowanie
1. Rozpakuj lampę i włóż ją do gniazdka sieciowego. 

2. Przestaw włącznik w pozycję ON – lampa zapali się i od tej chwili jej światło 
będzie przyciągać owady latające, które po zbliżeniu się do źródła światła zostaną
unicestwione.

UWAGA!! Wytwarzane napięcie na siatce elektrycznej równa się 4000 VOLT – nigdy nie 
dotykać siatki przy włączonym urządzeniu. 

3. Uwagi i środki ostrożności

• Czyść urządzenie (od zewnątrz) za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Metalową 
siatkę czyścić suchym pędzelkiem lub szczoteczką.

• Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne 
uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.

• Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało 
zaprojektowane.

• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane 
nieprawidłową obsługą i niewłaściwy użytkowaniem urządzenia.

• W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie przed kontaktem z wodą lub innymi
płynami.

• Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
•  Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone,

zawsze odłącz je od źródła zasilania.
• Podczas pracy urządzenia nie wolno wkładać w siatkę metalowych przedmiotów. 
• Instalować z dala od przedmiotów łatwopalnych takich jak zasłony, firanki itd. 
• W przypadku intensywnego korzystania z urządzenia pamiętać o regularnym 

usuwaniu owadów z metalowej siatki. 

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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