
 

 

UV Устройство против комари 

INKI110CBK4 / INKI110CBK6 / INKI110CBK16 

 

 

 

 

 

 

Описание 

Устройството разполага с UV-A LED лампи, които привличат насекомите, и ги убива, когато те се 

докоснат до вътрешната решетка с високо електрическо напрежение. 

1. UV светлина 

2. Електрическа решетка 

3. Външна решетка 

4. Тавичка 

5. Кука за очакване 

6. Бутон On/Off за включване/изключване 

 

Употреба 

 Поставете комарника на желаното място; 



 Включете внимателно щепсела в контакта; 

 UV светлината ще започне да осветява и привлича насекоми към устройството; 

 За да почистите, изключете устройството от ел. мрежа. Свалете тавата за отстраняване 

на насекомите. 

 

 

Технически данни 

 

 INKI110CBK4 INKI110CBK6 INKI110CBK16 

Входящо 
напрежение 

230 VAC 230 VAC 230 VAC 

Работно напрежение 800-1000 V 800-1000 V 1500-1600 V 

Входяща мощност 4 W 6 W 16 W 

Площ на покритие 30 m2 50 m2 50 m2 

Тип на лампата F4T5/BL F6T5/BL F8T5/BL (2x) 

Тип на светлината UV-A UV-A UV-A 

Дължина на кабела 1 m 1 m 1 m 

 

 

Инструкции за безопасност 

 Моля, прочетете упътването преди употреба и го запазете в случай че Ви потрябва 

повторно. 

 Не използвайте устройството за други цели, освен по предназначение. 

 Не използвайте устройството навън, този уред е подходящ само за употреба на закрито 

IP20. 

 Устройството е подходящо само за домашна употреба и не трябва да бъде използвано 

за търговски цели. 

 Никога не използвайте устройството близо до вани, душове, басейни или други съдове, 

съдържащи вода. 

 Никога не докосвайте решетката при включен уред. 

 Никога не пъхайте метални предмети през решетката при включен уред. 

 Дръжте устройството далеч от източници на топлина. 

 Никога не поставяйте уреда на горещи повърхности, близо до открит пламък или лесно 

запалими материали. 

 Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа преди почистване или при смяна 

на UV лампите. 

 Събраните насекоми в уреда могат да предизвикат пожар, затова почиствайте често 

уреда от мъртвите насекоми попаднали в него. 

 За подмяна, използвайте само лампи от същия тип и номинална стойност. 

 Не използвайте устройството в гаражи, хамбари, конюшни или места за сглобяване. 

 Пазете далеч от деца и не оставяйте деца да играят с уреда. 

 

 



Електрическа безопасност 

 

 

 

 Ако устройството е повредено или дефектно, веднага се свържете с тръговец или 

оторизиран сервиз за съдействие. 

 Винаги включвайте устройството към заземен контакт. 

 Преди да използвате устройството, винаги проверявайте дали неговото напрежение е 

същото като напрежението в мрежата. 

 Преди включване на уреда към електрическата мрежа, винаги развивайте кабела 

докрай. 

 Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. 

 Преди да преместите устройството, винаги изваждайте щепсела от контакта. 

 Никога не дърпайте рязко захранващия кабел. 

 Не мийте устройството с вода. В случай че устройството е имало контакт с вода или 

други течности, не използвайте устройството отново. 

 Не оставяйте уреда без надзор, докато щепселът е вклчен към електрическата мрежа. 

 

  

Почистване и Поддръжка 

Внимание! 

  

 Преди почистване или поддръжка изключете устройството, извадете внимателно 

щепсела от контакта и изчакайте до пълно охлаждане на уреда. 

 Никога не покривайте устройството, докато се използва. 

 За почистване на уреда, не използвайте разтворители за почистване или абразиви. 

 Не почиствайте вътрешността на устройството. 

 Събраните насекоми в уреда могат да предизвикат пожар, затова почиствайте често 

уреда от мъртвите насекоми попаднали в него. 

 Преди почистване, се уверете, че уредът е изключен от ел. мрежа и е напълно охладен; 

 Почиствайте устройството с мека, влажна кърпа. 

 Старателно подсушете устройството с чиста, суха кърпа преди повторна употреба. 

 Ако устройството е повредено или дефектно, веднага се свържете с тръговец или 

оторизиран сервиз, за да съдействие. 

 

 


