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Antes de operar o aparelho, leia o manual de instruções completamente. 

TROCA DA LÂMPADA

Geralmente, o tubo de luz negra do aparelho tem uma vida útil muito longa.
Entretanto, se necessário o tubo (lâmpada) pode ser facilmente substituído.
Em caso de Troca use lâmpada Fluorescente T5 - 4 W. 

Importante: Desligue o aparelho da tomada antes de abri-lo ou limpá-lo.

Após certificar que o aparelho esteja desconectado da tomada, siga o passo a 
passo para efetuar a troca da lâmpada facilmente.

1 - Retirar a bandeja coletora
2 - Abra o aparelho, retirando todos os 6 parafusos em sua lateral, e argola de 
suporte.
3 - Solte os 2 parafusos do suporte da lâmpada, na parte inferior que prende o 
suporte.
4 - Solte os 2 fios presos na parte superior, que estão encaixados na grade de 
voltagem.
5 - Puxe a parte inferior para desprender a lâmpada do suporte, segurando-a de 
modo que possa fazer a troca sem nenhum dano.
6 - Para realizar o processo de montagem, coloque a lâmpada no lugar da que 
foi retirada, eleve o tubo até encaixar na parte superior, prenda os 2 fios na 
grade de voltagem, parafuse o suporte na parte inferior, feche com a grade de 
proteção colocando os 6 parafusos e a argola de suporte.



LIMPEZA DO APARELHO

Voltagem: AC- 220 V
Frequência: 60 Hz

Esse manual se refere aos modelos: 164.80/ 165.03/ 167.56/ 167.32

O Mata-Insetos Elétrico ClearPassage é completamente seguro. Entretanto, como todos os 
dispositivos elétricos, siga as instruções antes de usá-lo:
A) Sempre desconecte a unidade da tomada antes de limpá-la.
B) Nunca manuseie um aparelho elérico sem usar calçados emborrachados.
C) Nunca opere o aparelho na chuva ou ambientes molhados, tipo piscina, sauna etc.
D) Em caso de relâmpagos desconecte o aparelho da tomada.
E) Se molhado, certifique-se que o aparelho esteja completamente seco antes de religá-lo.
F) Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças. Para obter melhores resultados com os 
insetos e manter a segurança de crianças e animais de estimação, coloque o aparelho a uma 
altura aproximada de 2 metros.
G) Este aparelho não deve ser utilizado em locais onde poeiras, vapores inflamáveis ou 
explosivos sejam prováveis de existir.
H) Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente 
autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
I)Este aparelho não destina-se à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência e conhecimento, 
a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a 
supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
J) Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam 
brincando com o aparelho.

NOTA:
1 - Se alguns dos fios da grade dobrarem-se ou juntarem-se desconecte a unidade da tomada e 
separe estes fios. A unidade não pode funcionar quando os fios da grade estiverem juntos.
2 - Após o aparelho ser desconectado da tomada, ele reserva nos fios da grade, uma pequena 
carga de energia elétrica que pode ser descarregada encostando levemente uma chave de 
fenda com cabo isolado.
3 - Tenha certeza da tensão elétrica do local onde o aparelho for instalado (220 V).
4- O uso da tensão incorreta pode prejudicar o funcionamento ou até mesmo inutiliza-lo.
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