
INSECT KILLER 

The insect killer is used to attract the flying insects by black light, such as flies, moths, mosquitoes, and other flying insects, 

and then the electrically charged, high voltage metal grids will electrocute the insects. 

The insect killer series have modern and strong style, high efficiency and safety, with non-clogging killing grid non-rust, 

cracked or fade surface. 

The special designed black light tube (ultra-violet rays) is harmless to human bodies and pets. 

Outer mesh protects human from touching the grids. 

No chemicals involved in it, no fumes, no smell, no sprays, no mess, and pollution free. 

The insect killer series is ideal for indoor use, such as houses, factories, food shops, butcher' storage, hospitals, etc. 

 

WARNINGS: 

●   Before working, make sure the local voltage and frequency should be suitable for the machine. Ensure earthling 

connection to prevent damage or danger. 

●   High voltage! Do not intend to touch the internal high voltage grids by fingers or metal during using because of electric 

shock danger.  

●   Never put metal objects inside the grids while working.  

●   The appliance is indoor use only. It is not suitable for use in barns, stables and similar locations, either to be used in 

locations where flammable vapors or explosive dust is likely to exist. 

●   Hang, mount or free-stand the appliance on a place where children can't reach. (appro.0.8M~1.5M)  

●   Never remove any fixed part of the appliance to make any internal adjustment avoiding electric shock. If the supply 

cord, the lamp, the starter or other part of appliance is damaged, the repair should be carried out by the manufacturer 

or qualified electricians. to avoid a hazard. 

●   Ensure to cut off electricity when cleaning and repairing the machine.  

●   Use suitable brush to clean the high voltage metal grid and throw away the bodies of insects on the collection tray 

every week. 

●   No washing by water; no placing in the rain. 

●   No touching the lamp until it cools down  

●   Ensure the tube is replaced with the same type 

 

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, 

or lack of experience and knowledge, unless these persons have been given supervision or instruction concerning use of 

the appliance by a person responsible for their safety. 

 

Rated voltage: 220~240V, 

Rated Frequency: 50/60HZ 

 

WEEE Directive & Product Disposal 

At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. 

It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and 

electronic equipment, or returned to the supplier for disposal. 

 

 

 

 

 

 



เคร่ืองดักจับยุง Master Trap ll 

คณุอาจไมเ่คยทราบมาก่อนวา่สาเหตทุี่เราไมส่ามารถก าจดัยงุ  ซึง่ก่อให้เกิดความร าคาญและเป็นพาหะของโรคตดิตอ่หลายชนิดได้ส าเร็จ  เกิดจากการ

แก้ปัญหาไมถ่กูวิธี  คือไมไ่ด้คิดค้นการก าจดัจากพฤติกรรมการหาเหยื่อของยงุเพศเมีย  ซึง่เป็นยงุชนิดเดียวที่กดัคน  ยงุจะหาเหยื่อโดยการตามกลิ่นก๊าช

คาร์บอนไดออกไซด์จากคน  ดงันัน้การใช้ยาจดุกนัยงุ สเปรย์ หรือเคร่ืองช็อต  จงึไมส่ามารถก าจดัยงุให้หมดไปได้  อีกทัง้ยงัมีสารตกค้างและกลิ่นควนัรบกวน  

ซึง่เป็นพิษตอ่มนษุย์และสิ่งแวดล้อม 

 

ค ำเตอืน: 

●   ก่อนการใชง้าน  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เตา้เสียบไฟฟ้าใชแ้รงดนัไฟฟ้า 220v 

●   หา้มจบัหรือใชส่ิ้งแปลกปลอมแหยเ่ขา้ไปในตะแกรงโลหะช๊อตไฟฟ้าดา้นในเคร่ืองเป็นอนัขาด  ไฟฟ้าแรงสูงเป็นอนัตราย  

●   หา้มน าส่ิงแปลกปลอมใส่เขา้ในตวัเคร่ืองระหวา่งท่ีเคร่ืองก าลงัท างาน  

●   ใชภ้ายในอาคารเท่านั้น  ไม่เหมาะกบัการใชน้อกอาคาร,  ติดตั้งเคร่ืองบนฐานท่ีมัน่คง ไม่ควรติดตั้งเคร่ืองไวใ้กลว้ตัถุไวไฟ  หรือแหล่งน ้ า 

●   ติดตั้งเคร่ืองไวใ้หพ้น้มือเดก็. (ประมาณ 0.8M~1.5M)  

●   หา้มร้ือเคร่ืองเพือ่ซ่อมดว้ยตนเองโดยเดด็ขาด  หากเคร่ืองขดัขอ้งควรติดต่อตวัแทนจ าหน่าย. 

●   ถอดปลัก๊ออกก่อนทุกคร้ังท่ีเปล่ียนหลอดไฟ  หรือท าความสะอาด 

●   ใชแ้ปรงท าความสะอาดภายในเคร่ืองทุกสัปดาห์  หา้มใชผ้า้ชุบน ้ าเชด็ 

●     หา้มใชผ้า้ชุบน ้ าเชด็, หา้มโดนน ้า, หา้มตากฝน 

●   หา้มจบัหลอดไฟขณะท่ียงัร้อนอยู ่  

●   เพือ่ประสิทธิภาพในการดกัจบัยงุ  เม่ือเปลี่ยนหลอดไฟ   ใชห้ลอดไฟ  UVA แท ้จาก Black Hole เท่านั้น 

 

ผูใ้ชค้วรศึกษาหลกัวธีิการท างานของเคร่ืองดกัจบัยงุโดยละเอียดก่อนการใชง้าน 

 

Rated voltage: 220~240V, 

Rated Frequency: 50/60HZ 

 

WEEE Directive & Product Disposal 

At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. 

It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and 

electronic equipment, or returned to the supplier for disposal. 

 

 


