คําแนะนําการขาย
เครื่อ งดัก ยุง มีท ู เป็ นอุป กรณ์ ก าํ จัด ยุง ชนิด พัด ลมดูด ไม่ ใ ช่ แ บบไฟช็อ ต และไม่ ใ ช้ ส ารเคมี จึงไม่ เ ป็ น
อัน ตรายต่ อ คนและสัต ว์ เ ลีย้ ง
 การทํางานแบ่งเป็ น 2 ขันตอน
้
ขันที
้ ่1 แสงแบล็คไล้ ท์จะทําการล่อยุงและแมลงบินให้ เข้ ามาด้ านในของตัวเครื่ อง ( เป็ นธรรมชาติของยุงและแมลงบินที่
จะบินเข้ าหาแสงแบล็คไล้ ท์หรื อ แสง UV-A ซึง่ ไม่เป็ นอันตรายต่อคน )
ขันที
้ ่2 พัดลมที่อยูด่ ้ างล่างของเครื่ องจะดูดยุงและแมลงให้ ตกลงสูก่ ล่องเก็บยุงด้ านล่าง
 ยุงจะตายภายใน 2-3 ชัว่ โมง เนื่องจากไม่มีอะไรกินและไม่สามารถบินได้ หมดแรงตายไปเอง
 ถ้ าปิ ดเครื่ องหรื อไฟฟ้าดับขณะที่ยงุ ยังไม่ตาย ตัวกันยุงหนีจะทํางานโดยอัตโนมัตเิ พื่อป้องกันไม่ให้ ยงุ หนีออกไป
 เมื่อยุงในกล่องเก็บยุงมีปริ มาณมากหรื อกล่องเก็บยุงสกปรก สามารถถอดไปเททิ ้งและล้ างทําความสะอาดได้
เพราะทําจากพลาสติกอย่างดี
 ตัวเครื่ องมีนํ ้าหนักเพียง 1 กิโลกรัม และเคลื่อนย้ ายได้ สะดวก จึงใช้ เพียง 1 เครื่ องกับบ้ านที่มีหลายห้ องได้
 กินไฟเพียง 29 วัตต์ จึงเสียค่าไฟเพียง 1 บาทต่อการใช้ งาน 12 ชม.
 เครื่ องดักยุงจะทํางานได้ ดีในที่มืด ยิง่ มืดสนิทจะทําให้ เวลาในการกําจัดยุงสันลงและได้
้
ปริมาณยุงมาก โดยวาง
เครื่ องกลางพื ้นที่ให้ แสงกระจายทัว่ บริ เวณและมีจดุ อับแสงน้ อยที่สดุ
 มี 3 สีให้ เลือก ตามความชอบของผู้ใช้ ( เทา, ฟ้า, บรอนซ์/ดํา )
5 คําถามยอดฮิต
1. เครื่ องดักยุงนี ้ใช้ กําจัดยุงได้ ผลแน่หรื อ ?
ตอบ ปั จจุบนั เครื่ องดักยุงชนิดพัดลมดูดได้ มีผ้ ผู ลิตขึ ้นมาหลายรายด้ วยกัน เพื่อแก้ ปัญหาของชนิดไฟช็อตซึง่ มักจะพบ
ว่าเมื่อใช้ ไประยะหนึง่ แล้ วจะไม่มีการช็อตเนื่องจากระบบช็อตเสีย หรื อมีกลิน่ ไหม้ ตดิ ที่เส้ นลวดจึงทําให้ ยงุ ไม่บนิ เข้ าไป
ให้ ช็อต และข้ อมูลที่ได้ จากผู้ที่เคยใช้ เครื่ องดักยุงทัง้ 2 ชนิด คือ แบบไฟช็อตและแบบพัดลมดูด เปรี ยบเทียบกันพบว่า
ชนิดพัดลมดูดสามารถใช้ ได้ ผลดีตลอดอายุการใช้ งาน
2. ขนาดพื ้นที่ใช้ งานเป็ นเท่าไร ?
ตอบ โดยปรกติแล้ วคนจะไม่สามารถมองเห็นแสงแบล็คไล้ ท์ได้ ( ตาคนจะมองเห็นแสงที่มีความยาวคลื่นแสงระหว่าง
400 – 700 นาโนเมตร แต่แสงแบล็คไล้ ท์จะมีความยาวคลื่นแสง 365 นาโนเมตร ) แต่จากการตรวจสอบโดยเปิ ดเครื่ อง
ในห้ องที่มืดสนิทแล้ ว ใช้ กระดาษสีขาวซึง่ จะเรื องแสงเมื่อถูกแสงแบล็คไล้ ท์เป็ นตัวเช็ค พบว่าแสงสามารถส่องไปได้ ไกล
ถึง 5 เมตร แต่ความเข้ มของแสงจะลดลงตามระยะทางที่ไกลออกไป จึงสามารถใช้ ได้ ในพื ้นที่ขนาดใหญ่ได้ ถึง 100
ตารางเมตร ( พื ้นที่ขนาด 10 X 10 เมตร )

3. อายุการใช้ งานของหลอดไฟเป็ นเท่าไร ? และหาซื ้อได้ งา่ ยหรื อไม่ ?
ตอบ ข้ อมูลจากผู้ผลิตหลอดไฟแจ้ งว่า อายุของหลอดไฟจะประมาณ 3,000 ชัว่ โมง สําหรับการใช้ งานปรกติ และ
ปั จจุบนั สามารถหาซื ้อหลอดไฟชนิดนี ้ได้ งา่ ยตามร้ านเครื่ องใช้ ไฟฟ้าทัว่ ไปและมีราคาไม่แพง เพราะเป็ นหลอดไฟแบล็ค
ไล้ ท์มาตรฐาน 4 วัตต์ ที่ใช้ กบั เครื่ องตรวจเช็คธนบัตรปลอม หรื อเครื่ องตรวจสอบลายเซ็นที่ใช้ ตามธนาคารทัว่ ไป
4. สีของตัวเครื่ องมีผลในการล่อยุงหรื อไม่ ?
ตอบ จากการทดลองพบว่าสีของตัวเครื่ องไม่มีผลต่อการล่อยุงเพราะยุงจะบินเข้ าหาแสงแบล็คไล้ ท์ ไม่ใช่บนิ เข้ าหา
ตัวเครื่ อง ถึงแม้ การผลิตตัวเครื่ องให้ มีหลายสีจะมีต้นทุนที่สงู กว่า แต่ผ้ ใู ช้ จะมีทางเลือกสีสรรค์ตา่ งๆได้ ตามรสนิยมหรื อ
เลือกให้ เหมาะสมกับบริเวณที่ตดิ ตัง้
5. ช่วยเปรี ยบเทียบคุณสมบัตขิ องเครื่ องดักยุงแต่ละชนิด ?
ตอบ
ชนิด พัด ลมดูด
ชนิด คาร์ บ อนไดออกไซด์
ชนิด ไฟช็อ ต
คุณสมบัต ิ
การล่ อ ยุงและแมลงบิน
ดี
ล่อได้ เฉพาะยุง
ดีในช่วงแรกของการใช้ งาน
การฆ่ ายุงและแมลงบิน
ใช้ เวลา 2-3 ชม.
ใช้ เวลา 24 ชม.
ตายทันที ( ไฟช็อตตาย )
การติด ตัง้ และ
ง่าย
ง่าย
ยุง่ ยาก
เคลื่อ นย้ าย
( ในแบบที่มีขนาดกะทัดรัด
( มีขนาดใหญ่และนํ ้าหนักมาก )
และนํ ้าหนักเบา )

การใช้ งานประจําวัน

ง่าย

ปานกลาง

ง่าย

( ถอดกล่องเก็บยุงไปทําความ ( ต้ องย้ ายเครื่ องไปอยูท่ างต้ นลม, ( ใช้ แปรงทําความสะอาดซากยุง
สะอาดเมื่อเต็มหรื อสกปรก ) เปลีย่ นแก๊ สและกลิน่ เมื่อหมด )
ที่เส้ นลวด )

การกําจัด ยุงระยะยาว

ดี

ดี

มักเกิดปั ญหาที่ลกู ค้ าเรี ยกว่า
ยุงฉลาด
( ยุงได้ กลิน่ ไหม้ ที่ติดอยูท่ ี่เส้ นลวด
และไม่บินเข้ าไปถูกช็อต )

ความปลอดภัย

ราคา

ค่อนข้ างสูง

ห้ ามใช้ ในอาคาร

( ไม่ใช่แบบไฟช็อต, ไม่ใช้
สารเคมี, ใช้ พดั ลมแบบพิเศษ )

( ใช้ แก๊ สหุงต้ มในการทําให้ เกิด
แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ )

ราคาปานกลาง

ราคาแพงมากและค่าใช้ จ่าย
รายเดือนสูง

อาจเกิดปั ญหาไฟดูด
และไฟไหม้ ได้
ราคาถูก
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