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A utilização imprópria do equipamento assim como 
a não observância das normas de segurança, pode 
resultar em ferimentos graves. Leia atentamente 
este manual antes de operar o equipamento. 

Versão 4





Índice

1. Introdução.........................................................................................................................................................4

2. Procedimentos de segurança...........................................................................................................................4

3. Componentes...................................................................................................................................................5

4. Operação...........................................................................................................................................................6

5. Procedimentos de manutenção......................................................................................................................8

6. Especificações técnicas....................................................................................................................................9



4

aAntes de operar o equipamento pela pri-
meira vez leia e entenda completamente 
este manual. 

aTenha certeza de ler e entender todas 
as instruções e precauções de segurança 
contidas neste manual. Não opere o equi-
pamento sem ler e entender a operação 
correta do equipamento, sabendo como 
evitar acidentes e prevenir danos.

aNão permita que crianças ou adultos não 
habilitados ou não qualificados operem o 
equipamento, mesmo sob supervisão do 
operador. 

Parabéns por adquirir uma armadilha 
para insetos Kajima. Por favor, reserve um 
momento para familiarizar-se com os proce-
dimentos apropriados de uso e manutenção, 
para garantir um uso mais seguro e mais efi-
caz. 

Mantenha este manual do proprietário em 
lugar de fácil acesso para poder consultá-lo 
sempre que for necessário. 

As instruções contidas neste manual de-
vem ser seguidas sem exceção para manter o 
direito a garantia. 

A melhoria contínua faz parte da filosofia 
do fabricante. Como resultado, modificações 
no produto, especificações e procedimen-
tos são feitos regularmente. Desta forma, as 
informações contidas neste manual podem 
divergir com o equipamento. Caso isso ocor-
ra, contacte sua revenda mais próxima para 
mais informações e esclarecimento. 

Ao efetuar pedidos de peças sobressalen-
tes, informe sempre o modelo, número de 
fabricação e número de série de seu equipa-
mento. 

Durante a leitura do manual preste espe-
cial atenção ao símbolo de segurança, pois 
ele indica que o texto a seguir é uma instru-
ção para sua segurança e de terceiros ou para 
evitar danos ao equipamento durante a ope-
ração. Por exemplo:

1. Introdução 2. Procedimentos de segurança

Esta é uma instrução im-
portante.

Este equipamento foi 
desenvolvido para um 
funcionamento em to-
tal segurança se utilizado 

conforme as instruções para o uso. Leia e 
compreenda o manual do operador antes 
de colocar o equipamento em funcio-
namento, para evitar qualquer perigo de 
lesão pessoal ou danos materiais.

As instruções deste capí-
tulo garantem a segurança 
do operador e a de ter-
ceiros contra acidentes 

e garantem a proteção do equipamento 
contra avarias.
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3. Componentes

Ventoinha

Compartimento 
de captura

Tela cônica de 
captura

Tela do Compartimento 
de captura
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Operação

Conecte o plugue de energia do aparelho 
na rede elétrica.

Ligue o interruptor liga/desliga localiza-
do no cabo de energia.

Para obter um melhor resultado na 
captura de insetos, posicione o aparelho a 
aproximadamente 30 cm do chão, em áreas 
onde seja comum a presença de insetos.

Este aparelho foi projetado para perma-
necer continuamente ligado durante dias, 
sendo necessário desliga-lo apenas quando 
for feita a retirada de insetos do comparti-
mento.

Após finalizar a operação, desligue o apa-
relho através do interruptor liga/desliga, e 
em seguida desconecte-o da tomada.

Para esvaziar o compartimento, basta 
girá-lo para que ele destrave do aparelho. 
Verifique se ainda há algum inseto vivo e 
se houver, cubra o compartimento com um 
pano antes de remover a tela cônica de cap-
tura.

Precauções durante o uso

aNão mova o aparelho quando este estiver 
ligado.

Características de operação

Os mosquitos, mesmo em locais escuros, 
podem localizar facilmente uma pessoa atra-
vés da temperatura do corpo humano e do 
dióxido de carbono exalado por ele. Além 
disso, diferente dos humanos, os insetos são 
capazes de ver a radiação ultravioleta (UV), 
identificando até mesmo nos locais mais es-
curos a presença de seres humanos. 

A Armadilha para Insetos Kajima simu-
la a respiração humana através da emissão 
natural de CO

2
 emitida pela reação química 

entre a luz ultravioleta e um revestimento de 
dióxido de titânio (TiO

2
) no painel, atrain-

do o mosquito para dentro do aparelho, 
onde ele será sugado e preso no comparti-
mento inferior.

O aparelho pode ser utilizado em locais 
que tenham energia elétrica como: áreas in-
ternas, externas, iluminadas ou não, desde 
que esteja protegido da chuva e da umidade.

4. Operação

Antes de operar este 
equipamento, leia e en-
tenda todas as instruções 
contidas neste manual, 

principalmente o que diz respeito à segu-
rança.

Antes de esvaziar o com-
partimento onde são 
armazenados os insetos, 
tenha certeza de ter desliga-

do o aparelho da tomada.

Antes de esvaziar o com-
partimento onde são 
armazenados os insetos, 
tenha certeza de ter desliga-

do o aparelho da tomada.
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aNão coloque os dedos no interior do apa-
relho quando ele estiver ligado.

aDesligue o aparelho antes de retirar o 
compartimento de captura para limpeza.

aNão permita que crianças manipulem ou 
toquem no aparelho. O aparelho pode 
ser utilizado em locais onde haja pessoas, 
inclusive crianças, porém deve-se tomar 
cuidado para que crianças não coloquem 
o dedo no exaustor do aparelho.

aNão molhe o aparelho e não utilize 
próximo à água para evitar que ele seja 
molhado por acidente.

Riscos de acidentes

Este aparelho não deve ser manuseado por 
pessoas (inclusive crianças) com capacida-
des físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, 
ou por pessoas com falta de experiência, a 
menos que estejam sob supervisão de uma 
pessoa capacitada para operar o aparelho e 
que esta seja responsável por sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas 
para garantir que não brinquem e não utili-
zem o aparelho.

Caso ocorra algum dano ao cabo de 
energia, este deve ser substituído por outro 
através de uma assistência técnica ou pessoa 
qualificada para o serviço, a fim de evitar 
danos ou lesões. Nunca ligue o aparelho 
com o cabo de energia danificado, sob risco 
de sérios danos ou choque elétrico.

Anotações
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5. Procedimentos de manutenção

Desligue o interruptor e retire o cabo de 
energia da tomada antes de qualquer proce-
dimento de limpeza ou manutenção.

Este aparelho é montado em três partes 
para facilitar a limpeza e manutenção:

Cúpula: Local onde está a janela de cap-
tura e a lâmpada ultravioleta.

Corpo: Onde se localiza a ventoinha.
Base: Parte onde se encontra o comparti-

mento de captura.
Primeiro, gire a base no sentido anti-horá-

rio para soltá-la do corpo.
Retire a tela cônica de captura que está 

dentro da base (compartimento de captura) 
e limpe-a com um pincel seco e limpo. A tela 
do compartimento de captura do mosquito 
também deve ser limpa com um pincel.

Separe o corpo da cúpula, soltando os pa-
rafusos que fixam as duas partes.

NOTA: Tenha cuidado ao separar 
o corpo da cúpula, pois as partes con-

Antes de proceder com 
qualquer ajuste, limpeza 
ou manutenção, certifique-
se de que o equipamento 

esteja desligado da rede elétrica.

tinuam unidas pelo cabo elétrico da 
ventoinha.

Limpe a ventoinha com um pincel limpo 
para retirar toda a poeira e passe um pano 
levemente umedecido nas laterais do corpo.

Em seguida efetue o processo contrário à 
desmontagem para montar o aparelho.

Troca da lâmpada

Quando for necessário trocar a lâmpada, 
basta seguir os procedimentos anteriores, 
utilizados para limpeza, para acessá-la e efe-
tuar a troca.

É recomendado que as lâmpadas sejam 
trocadas a cada 6000 horas de uso para ga-
rantir a eficiência do aparelho.

Corpo

Base

Tela cônica 
de capturaParafuso de 

fixação da 
cúpula no corpo

Cúpula



6. Especificações Técnicas
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Modelo MT 120

Código 21-01400 21-01410

Tipo Armadilha para insetos

Tensão 127 V 220 V

Frequência 60 Hz

Potência do ventilador 26 W

Potência da lâmpada 4 W

Área de ação 100 ~ 120 m²

Dimensões 250 x 250 x 310 mm

Peso líquido 1,3 kg
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Anotações



Descrição                Cód. CCM

Marca          Modelo  

Número de série do motor

Nº de série do equipto. (ex. roçadeira, motobomba, etc.) 

CERTIFICADO DE GARANTIA

É obrigatório que os campos acima sejam preenchidos pela revenda no ato da compra. 

Dados do proprietário 

Dados de revenda

Produto

Nome

Endereço                 Telefone

Cidade              UF          CEP

Razão Social 

Nome Fantasia 

Endereço                 Telefone

Cidade              UF          CEP

Número e série da Nota Fiscal de venda                            Data da venda

TERMO DE GARANTIA
A CCM Máquinas e Motores Ltda., concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes 

condições: 
1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor 

correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e número de série entre 
outras informações; 

2. O prazo de vigência da garantia é de 06 (seis) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal, preenchida 
corretamente, e divididos da seguinte maneira, conforme assegura o Código de Defesa do Consumidor: 

  a) 3 (três) meses de garantia legal, Conforme Art. 26 Lei 8.078/90; e, 
  b) 3 (três) meses de garantia contratual, Conforme Art. 50 Lei 8.078/90. 
A garantia não se aplica caso o produto não seja utilizado conforme instruções deste manual, e se restringe 
exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças que se apresentarem defeituosas no equipamento.



! ATENÇÃO
Esta garantia é somente válida mediante a apresentação da nota fiscal originária da primeira compra (máquina nova), com 
o modelo e número de série do equipamento impressos no corpo desta e o respectivo Certificado de Garantia corretamente 
preenchido. Exija do revendedor o completo preenchimento deste Certificado.
Se o Certificado de Garantia for preenchido incorretamente e/ou sem o número da Nota Fiscal de Venda ao cliente, ou sem 
os números de modelo e série do equipamento, este certificado não terá validade.

Qualquer inconveniência deverá ser levada imediatamente ao conhecimento de uma assistência técnica autorizada, pois 
a permanência de uma imperfeição, por falta de aviso (reclamação) ou de revisão, certamente acarretará em outros da-
nos que não poderemos atender e ainda nos obriga a cancelar em definitivo a garantia. O Assistente Técnico Autorizado 
se obriga a substituir as peças e efetuar reparos em sua oficina somente quando forem por ele julgados como defeituosas 
e procedentes de garantia.

Itens não cobertos pela garantia*:
1. Óleo lubrificante, graxa, combustível e similares;
2. Deslocamento de pessoal ou despesas de frete/seguro;
3. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros;
4. Manutenção normal, tais como:
 4.1.Reapertos, limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc.;
4.2.Peças consideradas como manutenção normal, tais como: elemento filtro de ar, vela de ignição, lonas e pastilhas de 

freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, cabos e bateria;
5. Peças que desgastam com o uso:
 5.1.Pneus, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, corrente, coroa, pinhão, rolamento e os que tem vida útil 

normal determinada;
6. Defeitos de pintura ocasionado pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de produtos químicos 

(combustível ou produtos não recomendados pela CCM Máquinas e Motores Ltda.), efeitos de maresia ou corrosão;
7. Defeitos ou danos decorrentes de fenômenos da natureza;
8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou prolongado desuso;
9. Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento em razão da movimentação, 

transporte ou estocagem;
10.Substituição do equipamento, motor ou conjuntos;
11.Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento oriundos da instalação de componentes 

ou acessórios não recomendados pela CCM Máquinas e Motores Ltda.;
12.Defeitos ou danos ocasionados pela oscilação da rede elétrica;
13.Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi destinado.

Importante:
Entende-se por manutenção normal, as substituições de peças e componentes em razão de desgaste natural. Estão co-
bertas pela garantia, no entanto, as peças que comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal 
de material.

Extinção da Garantia*:
A garantia estará automaticamente cancelada se:
1.  Não forem realizadas revisões periódicas;
2. O equipamento for submetido a abusos, sobrecargas ou acidentes;
3. A manutenção do equipamento for negligenciada;
4. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de outro modo que não o especificado no manual;
5. O equipamento for reparado fora das oficinas da rede autorizada CCM Máquinas e Motores Ltda.;
6. O tipo de combustível especificado for modificado, misturado incorretamente (motores 2 tempos) ou utilizado lubrificante 

diferente do especificado;
7. Os seus componentes originais forem alterados/modificados ou substituídos por outros não fornecidos pela CCM
 Máquinas e Motores Ltda.;
8. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem prévia autorização da CCM Máquinas e Motores Ltda.;
9. Extinguir-se o prazo de validade;
10.O equipamento for utilizado para fins de aluguel.

* Em virtude da grande variedade de produtos fabricados/distribuídos pela CCM Máquinas e Motores Ltda., alguns itens descritos podem não ser 
aplicáveis ao produto adquirido.

REGRAS GERAIS DE GARANTIA
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