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* Vermogen: 4W, verlichting 1W, muggenlamp 3W
* Batterijtype: Lithium 18650, 1200 mAh
* Ingang: USB DC5V 1000MA
* Muggen lok kralen: SMD2835 * 9 STKS
* Zaklamp: Lumileds lamp 1W
* Golflengte: 365 ~ 395NM
* Zaklamp: 100LM
* Netspanning: (geen mug raakt dit aan) 800V
* Productgewicht: 176,5 g / 260 g met doos

WERKTIJD:
Volledig opladen duurt 3,5 uur 

1. Beide aan (verlichting + doden): 4,5 uur
2. Alleen verlichting: 10 uur
3. Alleen doden: 14 uur

HOE DE OPLAADBARE 2 IN 1 MOSQUITO 
KILLER LAMP WERKT
De Mosquito Killer Lamp heeft de functie van verlichting en 
het doden van muggen.
Ons ontwerp optimaliseert de lampstructuur om ervoor te 
zorgen dat de lichtverdelingscurve van de led vergelijkbaar is 
met die van een gloeilamp.
De lamp biedt efficiënte LED-technologie gecombineerd 
met de vormgeving van de klassieke gloeilamp.
Het blauwe licht met een speciale golflengte om insecten 
naar het hoogspanningsnet te lokken. Dit leidt tot de dood 
van het insect door een elektrische schok van 8OOV. De 
insectenlichamen vallen door de binnenruimte van de lamp 
naar beneden en de dode insecten kunnen weggeborsteld 
worden.

MOSQUITO KILLER LAMP
OPLAADBAAR



HANDLEIDING
1.  Laad het product op via een USB-kabel 

(meegeleverd).
2.  Druk eenmaal op de aan / uit-knop om de 

zaklamp in te schakelen.
  Druk nogmaals op de aan / uit-knop om de 

muggenfunctie in te schakelen en de zaklamp 
uit te schakelen.

  Druk nogmaals op de aan / uit-knop om de 
fakkel en de muggenfunctie in te schakelen.

  Druk nogmaals op de aan / uit-knop om alle 
functies uit te schakelen.

  Laad het product op via de meegeleverde  
USB-kabel.

 Houd er rekening mee dat:
  Gebruik adapter 5V, 1A om het apparaat op  

te laden.
3.  Gebruik de bijgeleverde borstel om het rooster 

schoon te maken.
4.  Volg de ‘BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES’ 

bij gebruik van het apparaat.
5.  De activiteit van het vangstpercentage zal ‘s 

nachts hoger zijn. Voor de beste vangresultaten 
wordt aanbevolen om het apparaat uit de buurt 
van een andere lichtbron te houden.

6. Voor zowel binnen- als buitengebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
WAARSCHUWING

Bij het gebruik van het apparaat moeten altijd 
de volgende basisvoorzorgsmaatregelen worden 
gevolgd:
•  Raak de lamp na gebruik niet met een 

onbeschermde hand aan, aangezien deze heet 
kan zijn en brandwonden kan veroorzaken.

•  Mensen kunnen gewond raken en 
eigendommen beschadigen als de lamp niet 
wordt gebruikt en gehanteerd zoals beschreven 
in deze instructies.

•  Niet gebruiken in de buurt van warmtebronnen, 
stoom of corrosieve gassen.

•  Niet compatibel met dimmerschakelaars.

•  Blijf uit de buurt van brandbare stoffen; zoals 
kleding of ander materiaal dat vlam kan vatten.

•  Risico op elektrische schokken: plaats nooit 
vingers of handen op en steek geen voorwerpen 
in de lamp wanneer deze is ingeschakeld.

•  Nooit met water of een andere vloeistof 
sproeien of afspuiten.

•  Gebruik voor het reinigen alleen de 
meegeleverde kleine borstel.

•  Raak de spanningsdraad niet aan terwijl het licht 
is ingeschakeld.

•  Buiten bereik van kinderen houden.
•  Het product is niet compatibel met HID-lampen 

zoals het verlichtingsapparaat, de inductielamp, 
halogeenlamp die het mechanisme en het 
elektrische circuit hebben om het licht aan te 
passen.

REINIGING

Regelmatig schoonmaken verlengt de levensduur 
van het apparaat, zorgt voor brandpreventie en 
verbetert een efficiëntere werking.
1.  Reinig het apparaat eens per maand.
2.  Schakel het apparaat uit en ontlaad het 

hoogspanningsnet voordat u gaat reinigen.
3.  Er wordt een borstel meegeleverd om u te 

helpen de lamp op een veilige en efficiënte 
manier schoon te maken.

4.  U kunt met water reinigen, maar zorg ervoor dat 
het apparaat is uitgeschakeld.

PRODUCT GARANTIE

Deze garantie is beperkt tot defecte onderdelen 
tijdens de garantieperiode. Als het apparaat is 
gewijzigd, is er geen garantie van kracht.

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES INBEGREPEN

2 in 1 oplaadbare lamp
Borstel voor schoonmaak 
Handleiding
USB-kabel om op te laden


