
MATA INSECTOS

El mata insectos eléctrico atrae gracias a su luz negra, a los insectos 
voladores como moscas, polillas, mosquitos, etc. Luego las rejillas de 
metal cargadas con alto voltaje los electrocutan.
La bombilla especial de bajo consumo (rayos ultravioletas) es com-
pletamente inofensivo para las personas y animales domésticos.
La red externa protege a las personas de tocar las rejillas.
No utiliza productos químicos, ni vapores, no produce olor y no con-
tamina.
Este producto es ideal para uso interior (casas, fábricas, tiendas de 
alimentos, carnicerías, hospitales, etc).
Tiempo de carga 6 horas.
Duración de la batería hasta 8 horas.

ADVERTENCIA

• Compruebe el voltaje del local donde se va a utilizar antes de su funcio-
namiento. No intente tocar las rejillas de alto voltaje durante su uso por 
riesgo a electrocutarse.

• Para uso interior. Este producto no se recomienda en graneros, establos 
y lugares similares. No utilizar en zonas donde puedan haber vapores 
inflamables o polvo explosivo. Cuelgue o monte la aplicación sobre un 
lugar donde los niños no puedan alcanzarlo (≥ 2m).

• No intente manipular ninguna de las partes del producto.
• Desconecte el producto antes de su limpieza. Use el cepillo convenien-

te para limpiar la alta rejilla de metálica de alto voltaje y tirar los cuerpos 
de insectos sobre la bandeja.

• No intente tocar la rejilla con los dedos o con un objeto metálico.
• No lavar y no colocar en el exterior, no colocar bajo lluvia.
• No usar en lugares inflamables y/o explosivos.
• Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y 

personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o 
falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o 
formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segu-
ra y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con 
el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no 
deben realizarlos los niños sin supervisión.

ATENCIÓN, ¡ALTO VOLTAJE! ¡MANTENER FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS!
   

 
Voltaje / Voltage: 230V ~

  Frecuencia / Frequency: 50Hz



MATA INSECTOS

O mata insecto eléctrico atrai graças a sua luz negra, os insectos voado-
res, como moscas, mosquitos e traças. Em contacto com as redes metáli-
cas, estas descarregam uma carga eléctrica para sua electrocussão.
A lâmpada especial de baixo consumo ( raios ultravioletas) é inofensivo 
para as pessoas e animais domésticos.
A rede externa impede que as pessoas toquem na rede interna
Não utiliza produtos químicos, nem produz vapores ou cheiros. Não contami-
na o ambiente.
Este produto é ideal para o uso interno ( casas, fabricas, lojas de alimen-
tos, hospitais, matadouros, etc).
Tempo de carregamento 6 horas.
Duração da bateria até 8 horas.

ADVERTENCIA

• Desligue a electricidade, no local onde vai instalar o Mata insectos. Nun-
ca fazer a instalação do mesmo com a corrente ligada. Nunca toque nas 
redes; risco de electrocussão.

• Para Uso Interno. Este produto não se recomenda nas celeiros, está-
bulos ou lugares similares. Não utilizar em zonas onde possa haver va-
pores inflamáveis ou pó explosivo. Colocar o aparelho fora do alcance 
das crianças ( Altura superior a 2mt).

• Não tente alterar nenhuma parte do aparelho
• Desligue o produto antes de qualquer limpeza. Use uma escova 

para limpar as redes metálicas de alta voltagem para tirar os insec-
tos mortes para a bandeja.

• Não tocar na rede com os dedos ou objectos metálicos
• Não lavar ou colocar no exterior. Não colocar à chuva
• Não instalar em lugares inflamáveis ou explosivos
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior a 8 

anos ou pessoas com capacidades físicas e mentais reduzidas ou com 
falta de experiência e conhecimentos, desde que lhe sejam dadas, for-
mações apropriadas sobre o uso do aparelho, a maneira mais segura de 
o manejar e que compreendam os perigos que implica. As crianças não 
devem jogar a bola com o aparelho. A sua limpeza e conservação, não 
devem ser feitas por crianças, sem supervisão.

ATENÇÃO !!!! ALTA VOLTAGEM!!!!! NÃO TOQUE NA FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO INTERNA.
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