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Warunki gwarancji: 

Warunki gwarancji: 

Prosimy o okazanie karty gwarancyjnej i wypełnienie niezbędnych informacji. Oferujemy 12 miesięcy gwarancji od 
daty zakupu.

Problem z jakością przy codziennym użytkowaniu, bez wpływu siły zewnętrznej. Nie ponosimy odpowiedzialności za 
uszkodzenia mechaniczne podczas okresu użytkowania. 

Bezpłatna konserwacja nie zostanie przyznana w następujących okolicznościach

Awaria siły ludzkiej: niewłaściwa manipulacja, zniszczenie, przepalenie obwodu, odkształcenie kompresyjne, zalanie, 
zmody�kowana lub zerwana uszczelka lub plomba, wszytskie inne widoczne uszkodzenia spowodowane przez 
człowieka. Uszkodzenia z powodu kataklizmów: trzęsienie ziemi, powódź, tajfun, wojna itp

Producencka Karta Gwarancyjna:  

Dziękujemy za zakup tego produktu, jego gwarancja wygasa po 12 miesiącach od daty zakupu. Proszę zachować go w 
dobrym stanie i wypełnić informacje poniżej informacje dotyczące gwarancji.

Model produktu:                                                        Data zakupu:                                        Nazwa Dystrybutora: 

Imię i nazwisko:                                               Nr Tel:                                                    Adres: 

Rezultat: 

DESIGNED BY SOTHING
Tel :  400 9968 711

www.sothing.net

Design & Producer  |  设计&监制

深圳市龙岗区坂田象角塘社区雪岗路1067号城市山海 · 云汇E栋一层

深圳大事件科技有限公司
ShenZhen BigCase Technology Co.,Ltd.

关注SOTHING微信公众号
Sothing o�cial wechat

关注SOTHING官方微博
Sothing sina microblog

1/F, building E, Chengshishanhai Yunhui, No.1067, Xuegang Rd, Bantian Street, 
Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province, China

EC REP

eVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr.30

60325 Frankfurt am Main,Germany

contact@evatmaster.com
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Model

Wejście

Czas pracy

Wymiary

Standardy

Moc

Pojemność

Port ładowania

Waga

Przegląd



Operacje: 

Krok 1: Wyciągnij kabel z pojemnika. 

Krok 2: Podłącz kabel USB.

Krok 3: Naciśnij, aby włączyć. 

Krok 4: Otwierania i zamykanie zbiornika na owady: (zgodnie ze strzałkami) 
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Sposób użycia: 

Włącz zabójcę komarów co najmniej 3 godziny przed snem. 
Włącz zabójcę komarów w pomieszczeniu pustym od osób. 
Temperatura i zapach człowieka będą przyciągać komary i wpływać na użycie zappera. 
Zgaś wszystkie światła z wyjątkiem lampy przeciw komarom, gdy z niej korzystasz. 
Ten produkt wykorzystuje �zyczny tryb kontroli komarów, nietoksyczny, nieszkodliwy, bez 
smaku i wolny od promieniowania, nie zawiera żadnych leków ani składników chemicznych, 
więc nie zabije komarów natychmiast po uruchomieniu. 
Pułapka polega na łapaniu komarów, a następnie odwadnianiu ich na śmierć przez suszenie 
powietrzem, otwarcie pudełka do przechowywania po za krótkim czasie może sprawić, że 
dobre komary uciekną. 
Proszę nieprzerwanie używać przez co najmniej 48 godzin przy pierwszym uruchomieniu. 
Jeśli jest używany w ciągu dnia, zamknij drzwi i okna, podciągnij zasłonę i upewnij się, że 
otwiera się w ciemnym i zamkniętym otoczeniu.
Dodatkowo postaraj się umieścić produkt około 1 metra nad ziemią, nie umieszczaj 

Akcesoria

Obudowa

Niebezpieczne 
substancje 

Oświadczenie o zawartości toksycznych i szkodliwych substancji 
w elektronice:

Oznacza, że   zawartość substancji toksycznych i szkodliwych zawarta w 
jednorodnym komponencie jest poniżej określonego w GB / T 26572. X limitu. 

Oznacza, że   zawartość substancji toksycznych i szkodliwych zawarta w 
jednorodnym komponencie przekracza określony w GB / T 26572. X limitu. 

Oświadczenie odnośnie ochrony środowiska: 
Oświadczenie w zakresie ochrony środowiska dotyczy produktu i jego akcesoriów w 
normalnych warunkach użytkowania. Zapewnia, że toksyczne i szkodliwe substancje lub 
elementy nie wydostaną się na zewnątrz, nie spowodują poważnego zanieczyszczenia 
środowiska, lub zdrowia użytkowników. 



Środki bezpieczeństwa

Nie używaj wyjścia zasilania poza DC5V-1A, ponieważ może to spowodować 
nagrzewanie się, awarię lub pożar w poważnych przypadkach.

Nie używać w przypadku awarii produktu. Nie wkładaj palców ani ciał obcych 
do kratki, ponieważ może to spowodować obrażenia, nieprawidłowe działanie 
lub uszkodzenie. 

Nie demontuj części bez pozwolenia, co może prowadzić do awarii lub 
uszkodzenia produktu. 

Nie przykrywaj ani nie osłaniaj produktu tkaniną lub liną, aby uniknąć 
wypadków i uszkodzenia produktu. 

Proszę umieścić produkt na gładkiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć awarii 
i uszkodzenia podczas upadku produktu. 

Należy przestrzegać specy�kacji użytkowania przewodu zasilającego USB, aby 
zapewnić normalne użytkowanie produktów. 

Upewnij się, że przewód zasilający jest wyciągnięty z portu USB podczas 
czyszczenia lub gdy produkty nie są używane przez dłuższy czas. 

Nie skręcaj, nie dociskaj, nie skręcaj ani nie przetwarzaj samodzielnie 
przewodu zasilającego USB

Czyszczenie i konserwacja: 

Regularnie czyść kratkę wlotu i wylotu powietrza, aby uniknąć zablokowania. 

Wyczyść produkt za pomocą miękkiej szmatki z neutralnym detergentem, aby 
usunąć zabrudzenia powierzchni, a następnie wytrzyj suchą szmatką. 

Nie umieszczaj produktu w pobliżu otwartego ognia lub bezpośredniego 
nasłonecznienia, aby uniknąć ewentualnych przebarwień i deformacji
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