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HU HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

A (F) szűrő tisztítása. Néhány naponta húzza meg a szűrő fülét, így
könnyen lecsúszik. Tisztítsa meg folyó víz alatt. A külső felület
tisztításához törölje le nedves ruhával. Ne merítse vízbe.
Ne használjon oldószert.

A maximális hatékonyság érdekében cserélje ki az izzókat 2000
óránként. A készülékben lévő fluoreszkáló ultraibolya izzókat a repülő
rovarok vonzására tervezték. Ne cserélje ki az eredeti Ultraibolya
fluoreszkáló izzókat normál izzókkal. Az eredeti csere-izzók a forgal-
mazótól kaphatók.

Ha kérdése van az INSECTIVORO-val kapcsolatosan, hívja Kereske-
dőjét. Meghibásodás vagy károsodás esetén kapcsolja ki a készüléket,
és vigye be vagy küldje el azt a legközelebbi Szervizbe. A javításokat
egy hivatalos szerviznek kell elvégeznie eredeti alkatrészekkel.

FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉSZÜLÉK
KÖRNYEZETVÉDELEMRE VONATKOZÓ

KEZELÉSÉRE
Ez a készülék az áthúzott hulladéktároló jelzést hordozza. Ez azt jelzi,
hogy a hasznos élettartam végén nem lehet háztartási hulladékként
ártalmatlanítani, hanem elektromos és elektronikus berendezések
hulladékgyűjtő központjába kell vinni, vagy csere megvásárlásakor
visszaküldeni egy kiskereskedőhöz.

A felhasználó felelőssége, hogy a készüléket hasznos
élettartamuk végén eldobja a megfelelő csatornákon
keresztül. Ennek elmulasztása a hulladékártalmatlanításra
vonatkozó jogszabályokban megállapított szankciókat
eredményezheti.

A megfelelően elkülönített hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás,
feldolgozás és környezetkímélő hulladékkezelés elkerüli a felesleges
káros környezeti károkat és az esetleges egészségügyi kockázatokat,
valamint elősegíti a készülékben felhasznált anyagok újrahasznosítását.
A hulladékgyűjtéssel és ártalmatlanítással kapcsolatos további informáci-
ókért forduljon a helyi hulladékkezelő szolgálathoz vagy ahhoz a bolthoz,
ahonnan a készüléket vásárolta.

A gyártók és az importőrök közvetlenül vagy kollektív rendszerekben való
részvétellel teljesítik az újrahasznosítás, a feldolgozás és a környezetvé-
delmi szempontból kompatibilis hulladékkezelés felelősségét.
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6. Tartsa távol a vezetéket a hőtől.
7. Ne tegye ki nedvességnek vagy szálló por hatásának.
8. Húzza ki a konnektorból, ha tartósan használaton kívül van.
9. Ügyeljen arra, hogy a készülék körül legyen levegő áramlás.
10. A bedugás előtt ellenőrizze, hogy a feszültség megegyezik-e a

készülékkel jelzett feszültséggel.

11. 

• ne érintse meg nedves kézzel a készüléket

• 

• ne hagyja, hogy a gyerekek felügyelet nélkül használják

12. 
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A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen az ebben a füzet-
ben található utasításokat, amik fontos információkat tartalmaznak
a szerelésről, a használatról és a karbantartásról. A füzetet a gép
eladása esetén az új felhasználónak kell átadni.
A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül
megváltoztassa a termék jellemzőit.
A műszaki adatok csupán tájékoztató jellegűek.

Ez a készülék kizárólag rendeltetésének megfelelő felhasználásra
készült, azaz a repülő rovarok megsemmisítése, és a gyártó nem
felelős a nem megfelelő használatból eredő károkért.

Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék teljes, és
nem látható a látható károsodás.

A  csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, sztiropor csomagoló
pelletek, körmök stb.) gyermekektől távol tartsuk.

Ne dugja be, ha a készülék nedves vagy nedves felületen van.
Ne használja, ha a kábel vagy a dugó sérült.

Ha a tápkábel sérült, kerülje annak használatát. A kockázat elkerü-
lése érdekében hívjon képzett szakembert.

A készülék használatakor figyelembe kell venni az elektromos
berendezésekre vonatkozó alapvető szabályokat:

a készülék kihúzásához ne húzza az elektromos vezetéket
vagy magát a készüléket húzza, hanem közvetlenül a dugót

A készüléket 8 évesnél fiatalabb vagy (valamint a csökkent fizikai,
szenzoros vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek)
csak felügyelet mellett használhatják. A gyermekek nem játszhat-
nak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást a felhasználónak
kell elvégeznie, és nem felügyelet nélküli gyermekeknek.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A kézhezvétel után helyezze be a szűrőket (F és H jelzés) és a
csapda tetejét (G jelzés) az 1. ábra szerint.

ELHELYEZÉS

FELSZERELÉS A FALRA

2. 

3. -

TISZTÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK
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Az A kapcsolót állítsa az "I" helyzetbe. A világítás és a ventilátor be-
kapcsol. A B kapcsoló a ventilátor sebességét állítja be.
Kis sebesség: "I" pozíció (csendesebb, éjszakai használatra).
Nagysebesség: "II" pozíció (nappali használatra vagy nagyobb
rovarokra). A 368-as modell csak egy sebességgel rendelkezik.

FIGYELEM: a 363 belső modellben található egy germicid lámpa,
amely közvetlen sugárzás esetén veszélyessé válhat. Ha bármilyen
okból kifolyólag a lámpa láthatóvá válik, azonnal kapcsolja ki, és vigye
a legközelebbi szervizbe. A germicid lámpát 3000 munkaóránként meg
kell tisztítani, 8000 munkaóránként ki kell cserélni (csak szervizben).

Ez a rovarcsapda csak beltéri használatra készült. A készülék
UV-A sugarakat bocsát ki. A szemet vagy bőrt óvni kell 1 méternél
kisebb sugarú körben.

Helyezheti a készüléket bútorokra, polcra vagy a padlóra, de mindig
csak függőleges helyzetben. Használhatja a tartókonzolt is (E), hogy
a készüléket a falra akassza fel.

A készüléket legfeljebb 2 méter magasságban helyezze el, és a helyiség
legvilágosabb részébe helyezze, távol tartva az ablakoktól, ha állandóan
fel van szerelve.

A hálószobában való használathoz sötétedéskor kapcsolja be, figyelve a
légáramlásra.

Használja a készüléket már tavasztól, ahogy megjelennek az első rovarok.
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Keresse meg a megfelelő pozíciót: a falnak akadályoktól mentesnek
kell lennie, hogy a fedél és a szűrő könnyedén eltávolítható legyen a
tisztításhoz. Győződjön meg róla, hogy a közelben van elektromos
csatlakozó, és a terület száraz, nedvességtől védve van.

A fal, ahova a készüléket fel kívánja szerelni, szilárdnak kell lennie,
megfelelő tartást kell biztosítania a csavarhoz, és nem lehetnek
elektromos vezetékek vagy vízvezetékek a közvetlen közelében.

A készülékhez tartozik egy speciális (E) tartószerkezet ami a
készülék falra szereléséhez kell. Távolítsa el a műanyag tiplit a
csavarról.

1.

Egy 8 mm-es fúróval fúrjon lyukat a falba 4 cm mélyre. Helyezze
a műanyag tiplit a nyílásba. Ezután csavarja be a rögzítőcsavart.

Miután a csavarokat rögzítette, helyezze a készüléket a falra úgy,
hogy a készülék hátulján lévő felső műanyag nyílását a konzolra
akasztja.

A tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy akészülék ki van húzva a fali
konnektorból. Mielőtt kikapcsolná a készüléket, vagy mielőtt eltávolítaná
a szűrőt, vagy kinyitná a fiókot, győződjön meg arról, hogy nincs benne
élő, veszélyes rovar. Ebben az esetben tartsa a készüléket bekapcsolva
, amíg el nem pusztulnak.

Ürítse ki és tisztítsa meg a csapdát (I) néhány naponként. A tisztí-
táshoz húzza ki a fiókot, ürítse ki és mossa le folyó vízzel.
A fiók kiürítésénél óvatosan járjon el, győződjön meg róla, hogy a
rovarok (különösen a szúró rovarok) inaktívak.
A készülék egy szabadalmaztatott (G) fióktartóval van felszerelve,
ami bezáródik, amikor eltávolítja a készülékből és kinyílik, amikor
kicseréli. Ha észreveszi, hogy hasznos rovarokat kapott el,
(pl. Mézelő méhek), vegye ki a fiókot, nyissa ki, csúsztassa be az
ajtót (L), hogy szabadon elmehessen.
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