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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

 

Mielőtt beüzemelné a készüléket, kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást a 

beüzemelésről és karbantartásról. A gyártó fenntartja a jogot a használati utasítás 

módosítására előzetes figyelmeztetés nélkül. A termék technikai adatai névleges értékek. 

 

1. A készülék csak repülő rovarok megsemmisítésére használható, és ettől eltérő használat 

esetén bekövetkezett sérülésekért, károsodásokért a gyártó és az importőr nem vállal 

felelősséget. 

2. A készülék kicsomagolását követően ellenőrizze, hogy a készüléken nincsenek külső 

sérülések. 

3. A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől. 

4. A készüléket 8 éven aluli személyek, fizikailag gyenge,- szellemileg visszamaradott, vagy 

a készülékhez nem értő személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha a készülék 

működéséről oktatásban részesültek, és megértették. 

5. A készülék áram alá helyezése előtt győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség, 

amelyre a készüléket csatlakoztatja, megegyezik a készüléken feltűntetett értékkel.  

6. A készüléket ne használja gázok, gyúlékony vagy robbanékony folyadékok vagy anyagok 

közelében. 

7. Soha ne használja a készüléket fejjel lefelé. 

8. A készüléket megfelelő rögzítés nélkül ne használja. 

9. A készüléket csak függőleges pozícióban használja, zsákkal az alján. A zsák alulról 

megtámasztható. 

10. Mindig győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelő levegő cirkuláció között üzemel. 

11. Alap biztonsági előírások az elektromos készülékek használatáról: 

 a készüléket ne érintse meg nedves kézzel; 

 csupasz lábbal ne nyúljon a készülékhez 

 soha ne a kábelnél, vagy magával a készüléknél húzza ki a hálózati kábelt. 

Mindig a hálózati kábel dugvillájánál húzza ki. 

12. A hálózati kábelt óvja a magas hőmérséklettől. 

13. A készüléken soha ne hajtson végre olyan módosításokat, amelyek veszélyeztethetik az 

Ön vagy mások biztonságát. 

14. A csatlakozásokat tartsa szárazon. 

15. A készüléket ne mártsa vízbe. 

16. Ha a hálózati kábel megsérült, a készülék használata tilos. Azonnal értesítse az importőrt. 

17. Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, csatlakoztassa le a hálózatról. 

18. Bárminemű karbantartás előtt csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról. 

19. Hiba vagy üzemzavar észlelése esetén hívja az importőrt. 

20. A készüléket megfelelően csatlakoztassa az elosztószekrénybe. Az áramforrással 

ellentétesen egy bipoláris kismegszakítót kell beiktatni – az elektromos bekötéseknek 

megfelelően -. 

21. Az áramforrást megfelelő földeléssel kell ellátni. 

22. Nagyobb védelmi szempontból iktasson be az elektromos hálózatba egy biztonsági 

kapcsolót, amelynek a névleges áramerőssége nem haladja meg a 30 mA-t. További 

információkért érdeklődjön villamos szakembereknél. 

23. Védje szemét és bőrét az UV-A sugárzástól. Tartózkodjon minimum 1,6 m-re a fénytől.  
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HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU 



SZERELÉS 
 

A készülék IPX4-es védettsége miatt kültéri használatra alkalmas (fröccsenő víz ellen védve). 

 

A készléket megfelelően kell telepíteni a beüzemelés előtt. Alapesetben a készülék sík 

oldalfalra szerelhető, ahol a két oldalán nem gátolja semmi a működésben. A burkolatán 

található rögzítő pontok könnyű szerelést biztosítanak oldalfalra (1 – 2 ábra). Azonban a 

készülék másik telepítési módja a mennyezetről való lelógatás láncról (3-as ábra). Mindkét 

esetben olyan magasra kell szerelni, hogy a rovargyűjtő-zsák teljesen lelógjon. 

 

Ügyeljen, hogy a hálózati kábel védve legyen esőtől, fröccsenő víztől és nagyon szennyezett 

helyektől, valamint a kábel ne feszüljön meg túlságosan. 

 

A készüléket és a rovargyűjtő-hálót úgy helyezze el, hogy ne legyen útban személyeknek és 

állatoknak. 

 

Szállítás, és/vagy véletlen esés következtében bekövetkezett hiba 

Ha a ventilátor nem forog, vagy hozzáér a készülék testéhez, vagy az UV fénycsövek nem 

világítanak, áramtalanítsa a készüléket és értesítse az importőrt. 

 

Beltéri szerelés 

A készüléket lehetőség szerint árnyékos helyre, távol az ablakoktól, és minimum 2 m-re a 

padlótól szerelje. 

 

Kültéri telepítés 

A maximális hatásfok érdekében a földfelszíntől 2 – 3 méterre, lehetőség szerint sötét, 

árnyékos helyre, emberektől és állatoktól megfelelő távolságra szerelje. 

 

ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATHOZ 
 

A készüléket folyamatos üzemelésre tervezték, amely során a repülő rovarokat bevonzza az 

UV-A fénycső, és a ventilátor beszívja a rovargyűjtő-hálóba, ahol kiszáradnak a levegő 

cirkulációtól. Az egyetlen karbantartási munka a rovargyűjtő-háló kiürítése, valamint a belső 

alkatrészek és a fénycsövek tisztítása. A fénycsöveket sérülésük, vagy 2000 óra használat 

után cserélni kell. 

 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
 Karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket. 

 A rovargyűjtő-háló kitakarítása után a zsák szájánál mindig hagyjon 15 – 20 cm helyet az 

akadálymentes működés érdekében. 

 Időszakosan ellenőrizze, hogy a ventilátor zavartalanul forog. 

 A szorítógyűrű - amely a zsákot rögzíti – karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket, 

várja meg, amíg a ventilátor leáll, és csak azután lásson neki tisztítani, karbantartani. 

 Ellenőrizze időszakosan a védőrácsot a ventilátor és a gyűjtőzsák között. Ha csak egy kicsit 

is eltömődött, áramtalanítsa a készüléket, várja meg, amíg a ventilátor leáll, szedje le a 

zsákot, és nedves ronggyal tisztítsa meg, távolítsa el az akadályokat. 

 Ha olyan rovart fogott meg a készülék, amely hasznos, áramtalanítsa a készüléket, szedje 

le a zsákot, és engedje ki a rovarokat, de ügyeljen, hogy ne csípjék meg Önt. 
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FÉNYCSÖVEK CSERÉJE 
 

A maximális teljesítmény érdekében 2000 óránként cseréljen fénycsövet a készülékben. 

Ehhez hívja fel az importőrt. 

 

TECHNIKAI TANÁCSADÁS 
 

Ha bármiféle kérdése vagy felvetése lenne Önnek a készülékkel kapcsolatban, vegye fel az 

importőrrel a kapcsolatot. Bármiféle szerelést csak szakember végezhet a készüléken, 

valamint csak eredeti alkatrésszel használható a készülék. 

 

A KÉSZÜLÉK KÖRNYEZETKÍMÉLŐ KEZELÉSE 
 

A készülék megfelel az EU 2002/96/EC előírásainak. 
 

A készülék a keresztbe áthúzott szemetes jelet viseli. Ez azt szimbolizálja, hogy miután a 

készülék hasznos élettartama lejárt, nem szabad úgy kezelni, mint háztartási hulladék. A 

készüléket egy elektromos és elektronikus gyűjtőhelyre kell szállítani, vagy visszaszállítani a 

boltba, ahol vásárolta. 
 

Az Ön felelőssége ennek a készüléknek a kezelése, miután hasznos élettartamát letöltötte. 

Ennek elmulasztását a törvény bünteti. 
 

További információkért tájékozódjon a helyi hulladékkezelő szervezeteknél, vagy a boltban, 

ahol a készüléket vásárolta. 
 

Az importőr felelősséget vállal az elektromos és elektronikus hulladékok megfelelő kezelésére. 

 

TECHNIKAI ADATOK 
 

MÉRET    407 x 356 x 941 mm 

SÚLY     11 Kg 

ÁRAMFORRÁS   230 – 240 V~ 50 Hz 

TELJESÍTMÉNY   165 W 

FORDULATSZÁM   1000 1/perc 

HATÓSUGÁR   15 – 18 m2 

IP VÉDETTSÉG   IPX4 

SZIGETELÉSI OSZTÁLY  I. 

FÉNYCSŐ    UV-A 2x40 W 

LÁMPA ÉLETTARTAMA  2000 óra 

BRUKOLAT ANYAGA  Alumínium 

SZÁRMAZÁSI HELY   Olaszország   
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