
 
Návod na elektrickou plácačku na mouchy 

s UV světlem 
1. Při prvním použití nabíjejte výrobek cca 4 hodiny 

2. Při nabíjení zasuňte zástrčku USB kabelu do USB síťového adaptéru, nebo USB zdířky. Poté 

pouze postavte elektrickou plácačku do základny. Kontrolka nabíjení svítí, když se čtyři 

kontrolky nabíjení na produktu pravidelně rozsvěcují, znamená to, že je produkt plně nabitý. 

doba nabíjení produktu je asi 3 hodiny. 

3. Konvenční metoda ochrany proti komárům: Přepněte vypínač na pravé straně produktu do 

polohy ON1. Stiskněte a podržte vypínač vysokého napětí a pracovní kontrolka vysokého 

napětí se rozsvítí. Síť je vybavena vysokým napětím, zamávejte elektrickou plácačkou na 

komáry, aby se kovová síť dostala do kontaktu s komáry, a komáři budou okamžitě zabiti. 

Když je tlačítkový spínač uvolněn, indikátor zhasne. V tomto okamžiku je na kovovém pletivu 

ještě zbytkové napětí. Nedotýkejte se kovové sítě. Napětí bude automaticky odstraněno po 

několika sekundách. 

4. Inteligentní metoda proti komárům: Přepněte vypínač na výrobku do polohy 0N2. V tuto 

chvíli se rozsvítí fialové světlo zachycující komáry LED, mřížka má vysoké napětí. Vložte konec 

elektrické plácačky na komáry do nabíjecí základny. Když jsou komáři a jiný škodlivý létající 

hmyz přitahováni fialovým světlem na produktu a přiletí k elektrické mřížce proti komárům, 

při dotyku budou zabiti. Při použití režimu pasti proti komárům je pro použití funkce světla 

proti komárům nutné připojení napájení. 

5. VYPNĚTE funkci proti komárům produktu: Stačí přepnout vypínač do polohy OFF. 

Bezpečností opatření: 

1. Když elektrická plácačka na komáry funguje, povrch kovové sítě má vysoké napětí! 

Uchovávejte mimo dosah dětí, dávejte pozor na děti, které nestřelí elektřinou, nedotýkejte 

se kovového pletiva rukama ani kovovými předměty v ruce, nebezpečí vysokého napětí, 

dbejte prosím na bezpečnost! 

2. Nepoužívejte tento výrobek v místech, kde se může vyskytovat hořlavý plyn nebo výbušný 

prach, a často nepoužívejte kovové a jiné vodivé předměty k jiskření na kovové síti. 

3. Po použití přepněte hlavní vypínač do polohy OFF. 

4. V okolí by neměly být žádné korozivní chemikálie. 

5. Mrtvoly komárů na povrchu sítě neotírejte mokrými ručníky ani neoplachujte vodou, můžete 

použít měkký kartáč s dlouhou srstí nebo několikrát poklepat, aby odpadly (mršina komára 

může způsobit zkrat na povrchu kovové síťoviny, poškození elektrická plácačka na komáry, 

ukliďte ji včas). 

6. Neplácejte jinými tvrdými předměty ani nesvírejte síťový povrch výrobku, aby nedošlo k 

poškození povrchu kovové síťoviny. 

Pracujte prosím v přísném souladu s požadavky a opatřeními v návodu a vůbec nerozebírejte. 

Společnost nenese odpovědnost za žádné nepříznivé následky způsobené nezákonným provozem. 

 

 


