
                                                                                   Návod k obsluze
V179B – Lampa proti komárům – USB nabíjení

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k
obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,
dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod,
abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:
Přenosná elektrická lampa proti komárům, díky fialovému světlu eliminuje nepříjemný hmyz. 
Patentovaný design konstrukce, snadná demontáž a montáž, snadné čištění a skladování.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit 

Použití:
Tento produkt využívá světelný zdroj ke generování vlnové délky 365nm, která se komárům 
líbí, přitahuje komáry v blízkosti zdroje světla, používá elektrický proud k hubení komárů, bez 
kouře a bez zápachu.

Lampu můžete použít dvěma způsoby:
1. přímé zasunutí
2. pomocí USB nabíječky

*Zapněte jej s předstihem (nejméně 3 hodiny). Před spaním nezapínejte.

Při prvním použití používejte 3-5 dní. Během dne mějte dveře a okna v ložnici zavřené a 
tmavé. Chcete-li zabít komáry, jděte do obývacího pokoje, koupelny, kuchyně, abyste komáry 
zabili, když spíte (protože v těchto místech je mnoho komárů, abyste jim zabránili vlétnout do 
ložnice), zkuste jej položit na zem. Asi 1 metr, nezapínejte světlo, ujistěte se, že je hubič 
komárů vypnutý. Zdroj světla je jediný zdroj světla.
Údržba: Pomocí kartáče dodaného s produktem vyčistěte vnitřní síťku proti úrazu elektrickým 
proudem skrz černou síťku proti komárům.

VYSOKÉ NAPĚTÍ
NEDOTÝKEJTE SE VNITŘNÍ ČÁSTI
UDRŽUJTE DÁL OD DĚTÍ
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Údržba a čištění 

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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