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A készüléket ne használjuk a szabadban! 

a) Távolítsuk el a csomagolást, és ellenőrizzük, hogy valami 
nem maradt-e még a készüléken. 

b) Soha ne függesszük fel, és ne is emeljük fel a készüléket 
a kábelénél fogva, hanem használjuk az erre a célra való 
függesztő-gyűrűt. 

c) MINDEN ESETBEN ELŐSZÖR HÚZZUK KI A HÁLÓZATI 
DUGÓT A KONNEKTORBÓL, MIELŐTT TISZTÍTANI 
KEZDENÉNK A KÉSZÜLÉKET, VAGY KICSERÉLNÉNK 

A FÉNYFORRÁST. 

d) Ne merítsük vízbe a készüléket. 

e) Úgy állítsuk fel a készüléket, hogy gyerekek ne férjenek 
hozzá. 

f) Mint minden más elektromos készüléknél is, itt is 
tanúsítsunk fokozott óvatosságot. 

 
Működési mód 

A kellemetlen csípő szárnyas rovarokat (pl. a szúnyogokat) és 

kis légyféléket az ultraibolya fény vonzza. Útjukon a fényforrás 
felé nekirepülnek a feszültség alatt lévő elektródának, és az 
gyorsan, fájdalom-mentesen és higiénikusan megöli őket. Majd 
leesnek a készülék alján lévő gyűjtőtartályba. 
 
Felállítás 

1) Ajánlott a talajtól 1,5 – 3 méter magasságban 
felfüggeszteni a készüléket. Az ultraibolya fény odavonzza 
a repülő rovarokat; ezért ne lógassuk a készüléket 

közvetlenül más fényforrások mellé. A megvédendő 
helyiség legsötétebb pontja általában a legmegfelelőbb 
hely. Nehogy a rovar a készülék felé haladtában az 
emberen vagy valamilyen táplálékon megállhasson, 
azoktól kellő távolságban helyezzük el. 

2) Ne lógassuk a készüléket nyitott ajtó vagy ablak elé. 
 
Tisztítás – először húzzuk ki a dugót! 

A sztatikus elektromosságot süssük ki az által, hogy a rácsot 

egy szigetelt csavarhúzóval megérintjük. 
1) Egy kis kefe segítségével távolíthatjuk el a döglött 

rovarokat a rácsról és a lámpáról. Egy kis szappanos vizet 
is használhatunk esetleg még ehhez (a legtöbb háztartási 
tisztítószer is alkalmas erre a célra). 

2) Rendszeresen tisztítsuk ki a készülék alján lévő 
leszedhető gyűjtőtartályt. Ennek az a legegyszerűbb 
módja, hogy egyik kezünkkel megtartjuk a készüléket, a 
másik kezünkkel pedig elforgatjuk a tartályt. 

3) Ez után óvatosan kihúzhatjuk a tartályt, és kiüríthetjük 
belőle a döglött rovarokat. A fenti műveletek fordított 
sorrendjében rakjuk vissza a helyére a gyűjtőtartályt. 

4) Biztonsági okokból húzzuk ki előbb a hálózati dugót, 
mielőtt megfognánk a készüléket. 

 
A fényforrás cseréje 

Süssük ki a sztatikus elektromosságot úgy, hogy a rácsot egy 
szigetelt csavarhúzóval megérintjük. 

1) Készülék egyenes fényforrással: 
Húzzuk ki először a hálózati dugót. 
Vegyük le a gyűjtőtartályt. Csavarjuk ki a készülék alján 
található két csavart, és vegyük le a foglalatot. Húzzuk ki 
lefelé a fényforrást. Rakjuk be az új lámpát.  
Rakjuk vissza a foglalatot. Húzzuk meg jól a két csavart. 
Rakjuk vissza a helyére a gyűjtőtartályt. 

2) Készülék U-alakú fényforrással: 
Húzzuk ki először a hálózati dugót. 

A további műveletek azonosak az 1. ponttal. 
 

 
Néhány tanács 

Csak bevizsgált hosszabbító-kábelt alkalmazzunk. A hálózati 
dugót ne a kábelnél fogva húzzuk ki a foglalatból. Ne a kábelnél 
fogva vigyük vagy lógassuk fel a készüléket. A kábel ne 
sérülhessen meg hőtől, olajtól vagy éles tárgyaktól. A hálózati 
dugó és a konnektor legyen mindig száraz és a talajnál 
magasabban elhelyezve. Ne javítsuk magunk a készüléket 
(kivéve a tisztítást és a lámpa-cserét). 

 
Általános biztonsági előírások 

 A tűzveszély megelőzése érdekében naponta távolítsuk el 
a döglött rovarokat a tartályból. 

 Ez a készülék csak lakóépületek belső helyiségeiben 
alkalmazható. Ezért semmi esetre se használjuk pajtában, 
istállóban, vagy hasonló helyiségekben. 

 A készüléket nem szabad tűzveszélyes gázok, vagy 
robbanásveszélyes anyagok közelében használni. 

 Ha megsérülne a készülék hálózati kábele, ki kell cserélni. 
Ezt csak a gyártó által megbízott szerviz-technikussal 
végeztessük el, mivel speciális szerszámra van hozzá 
szükség. 

 
Műszaki adatok 
Üzemi feszültség: 230V/50 Hz 
Védelmi osztály: II 

Ház anyaga: ABS műanyag 
 
Teljesítményfelvétel (9W cső esetén) kb. 18 W 
Méret: 19,5 x 10,5 x 25 cm 


