
LAMPA OWADOBÓJCZA LED USB
AG398C

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wygodna  w  użyciu  lampa  owadobójcza  na  komary.  Doskonale  likwiduje  wszystkie
uciążliwe  owady.  Nie  emituje  żadnych zanieczyszczeń ani  zapachów,  pracuje  bardzo
cicho - jest niezwykle przyjazna dla otoczenia. Zasilana za pomocą kabla USB, lekka i
przenośna  -  energooszczędna.  Nie  wymaga  stałego  zasilania  elektrycznego,  co
umożliwia jej użytkowanie na działce czy biwaku. Łatwa w czyszczeniu -  zdejmowany
zbiornik na zabite owady.

Pułapka jest niezastąpiona w okresie wakacyjnym!

Cechy produktu: 

• Pułapka jest idealna do użytku pod dachem np. kuchnia, hotel, domek kempingowy
oraz na otwartej przestrzeni gdzie obecność owadów jest niemile widziana. 

• Skutecznie eliminuje komary imitując temperaturę ludzkiego ciała.
• Pułapka służy do eliminacji komarów poprzez ich zwabienie. Owady po zwabieniu są

zasysane do wnętrza zbiornika. 
• Pułapka  jest  całkowicie  bezpieczne  dla  ludzi  i  zwierząt  -  nie  emituje  szkodliwych

zapachów i zanieczyszczeń. 
• Zasilana bezpośrednio z kabla USB co umożliwia wykorzystanie jej w podróży. 
• Cicha praca urządzenia umożliwia wykorzystanie pułapki nocą (nie przeszkadza we

śnie). 
• Nadaje  się  do  użytku  wewnątrz  budynków oraz  na  zewnątrz  (przy  zabezpieczeniu

przed warunkami atmosferycznymi np. zadaszeniem). 
• Łatwa w czyszczeniu - posiada otwierany zbiornik na spodzie. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) 
• Zasilanie: 5V USB typu A (kabel USB w zestawie) 
• Częstotliwość: 50Hz 
• Moc: 2W 
• Średnica: 10 cm 
• Wysokość: 18 cm 
• Waga (produkt): 270 g 
• Kolor: biały

2. Instrukcja obsługi:

* Wypakuj urządzenie z pudełka

* Podłącz urządzenie do portu USB typu A za pomocą dołączonego kabla. Urządzenie
uruchomi się automatycznie. Lampa zacznie świecić i uruchomi się wiatrak który zasysa
owady do wnętrza zbiornika.

* Górna pokrywa pułapki jest otwierana. Po napełnieniu zbiornika należy pewnym ruchem
ściągnąć górną pokrywę pociągając za uchwyt nad szczeliną z której wychodzi kabel USB
i wysypać owady ze spodu zbiornika / lampy. Następnie złóż pułapkę ponownie i podłącz
do portu USB.

3. Środki ostrożności:

• Przechowuj  urządzenie  z  dala  od  źródła  wilgoci,  w  suchym  i  wolnym  od
zanieczyszczeń miejscu.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie!
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.


