
МANUAL INSTRUCTION

LAMPS AND COMPONENTS

 MOSQUITO-KILLING

BG- LED лампа; EN - LED lamp; SRB- Sijalice LED; HR- LED žarulje;  BIH Sijalice LED; SLO- LED svetila; HU- LED lámpa; 
RO- Becuri cu LED; GR- Λαμπτήρες LED; МК - LED светилка; SK - LED lampa; PL - Lampa LED; P - Lâmpada LED; IT - 
Lampada a LED

50/60Hz

200º
4000K

25000



ИНСТРУКЦИЯ

ЛАМПИ И КОМПОНЕНТИ

 ЛАМПА ЗА КОМАРИ

Е27 фасунга

Пластмасова 
огнеустойчива повърхност

Отразяваща повърхност

Специално 
разработена 
високоволтова 
скара

Благодарим Ви, че избрахте тази крушка срещу насекоми.
Запознайте се внимателно с инструкцията, за да сте 
сигурни че отговаряте на изискванията за експлоатация 
преди употреба.
 

Прочетете инструкцията внимателно.

Описание на продукта:
Тази крушка има две предназначения: за осветление и 
за убиване на насекоми.
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1.  Завъртете крушката в стандартна фасунга;
2.  Включете ключа за осветлението, за да светне 
крушката и да се включи устройството срещу 
насекоми;
3.  За да включите само устройството срещу 
насекоми, трябва да включите ключа за 
осветлението за да светне крушката, после да 
го изключите и после пак да включите ключа. 
Тогава ще се включи само само синята светлина 
срещу насекомите. За
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1.  Изключете осветлението преди 
поставянето на крушката, за да се 
предпазите от инцидент;
2.  Убедете се, че имате верния ватаж
преди поставянето;
3.  Да не се докосва крушката с 
необезопасена ръка преди, или след 
включването и изключването й;
4.  Продуктът е само за покрити пространства. 
Трябва да се вземат мерки срещу влага, ако 
крушката се използва навън.
5.  Имуществото, или Вие може да пострадате, 
ако не следвате правилно инструкциите за 
експлоатация.
6.  Да не се използва вблизост до 
топлоизточник, пара, или корозивни газове.

Технически предимства:

Крушката е енергийно ефективна.
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Волтаж: 120V/230V
Честота: 50/60Hz
Мощност: 6W
Лумени: 400 LM
Отдаване: над 92,8%
Ъгъл на светене: 200º
Цветна температура: 4000К
Обхват: 46,5 кв.м
Живот на лампата: 25000 часа
Работна температура:-40С+55С
Приложима влажност:<=95%
Индекс на цветопредаване - Ra: 75%
Чип: SMD2835
Волтаж на скарата: 2000V
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1.  Продуктът е несъвместим с HID лампи или 
друго, освен посоченото в описанието на 
артикула.
2.  Да се пази от възпламеними неща като 
хартия, дрехи, или друг материал, който е 
лесно запалим.
3.  Да се изключи от светоизточника при 
почистване.
4.  Да не се докосва крушката с необезопасена 
ръка преди, или след включването и 
изключването и;
5.  Да се пази от деца

Съгласно усложията за покупка.

Гаранция:

BG- LED лампа; EN - LED lamp; SRB- Sijalice LED; HR- LED žarulje;  BIH Sijalice LED; SLO- LED svetila; HU- LED lámpa; 
RO- Becuri cu LED; GR- Λαμπτήρες LED; МК - LED светилка; SK - LED lampa; PL - Lampa LED; P - Lâmpada LED; IT - 
Lampada a LED
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