
Rovarcsapda, 20 m2 

UV LED-del 

 

Állapot: 01/15 

 

        

Használati útmutató 

Termékszám: 62304 

 

Tisztelt vevő, 
sok szerencsét kívánunk egyik minőségi 
termékünk beszerzéséhez. Olvassa el gondosan 
a használati útmutatót a készülék használata előtt 
és őrizze meg a későbbiekre. 

1. Általános jellemzők 
Ha mosolyog a nap, és csiripelnek a madarak... 

Figyelem! A készüléket csak a megadott 

feszültséggel üzemeltesse, győződjön meg 
róla,  

hogy az elektromos hálózata üzemi feszültsége 
megfelel ennek feszültségnek. Ezután a 
készüléket bekapcsolhatja a be-/kikapcsolóval 

5. Tudnivalók a működési 
módról 
A lehető legjobb rovarfogási eredményhez 
néhány pontot be kell tartani az üzembe 
helyezéshez és használathoz. A rovarokat 
köztudottan vonzzák a fények és szagok. 

· Ha önállóan kísérli meg a készülék javítását 
vagy módosítását, elvész a garancia - ezt csak 
szakember végezheti. 

· Ez a készülék nem alkalmas gyermekek 
számára és gyermekek számára elérhetetlen 
helyen kell felállítani. 

· A készülék nem használható olyan 
helyiségekben, ahol gyúlékony folyadékok, 
robbanékony gázok és por van. 

· Ne használja a készüléket ólban, istállóban. 

akkor nyár van. A madarak, pillangók és társaik 
mellett ebben az évszakban a szúnyogok is ide-
oda repkednek és csípnek. A legtöbb szúnyog 
fajta az esti sötétedéskor aktív, előjönnek 
rejtekükből és többségüket vonzza a fény és a 
szagok. Mielőtt a fél éjszakán keresztül a füle 
körül csapkodna, cselekedjen megelőzően és 
mentesítse a szobát a szúnyogoktól. A Gardigo 
rovarcsapda UV LED-del segít 
ebben. Zárja be az ablakot és kapcsolja be a 
készüléket kb. 60 percre. Az UV LED speciális 
ultraibolya fénnyel (365 nm) vonzza a 
szúnyogokat, amik eztán a nagyfeszültségű 
rácson gyorsan és fájdalom nélkül elpusztulnak. 

2. Műszaki adatok 

· Hatóterület:  20m2 

· Energiafogyasztás: 0,5 W 

· Névleges feszültség: 230 V~/ 50 Hz 

· UV LED 

· Be-/Ki kapcsoló 

3. A szállítás tartalma 

·  Rovarcsapda be-/kikapcsolóval és hálózati 
dugóval 

·  Használati útmutató 

4. Üzembe helyezés 

Akassza fel vagy állítsa fel a készüléket egy 
lehetőleg sötét helyre a szobában, a 
legideálisabb, ha 1,5 - 3 méteres magasságban. 
Dugja be a hálózati dugót a konnektorba (230 V). 

· Akassza fel vagy állítsa fel a készüléket egy 
lehetőleg sötét helyre a szobában, egy másik 
fényforrástól távolra. 

· Ügyeljen arra, hogy a közvetlen közelében sem 
emberek, sem étel ne legyenek, amik szintén 
vonzóak a szúnyogok számára, és ronthatják a 
rovarfogás eredményét. 

· A rovarok kerülik a huzatos helyeket, ne akassza 
közvetlenül az ablakba, zárja az ablakokat be és 
az ajtókat is. 

· Esténként működtesse a készüléket. A 
készüléket először emberek jelenléte nélkül kell 
használni. A szúnyogot vonzza a szag, fény 
vagy a szín. Ha kizárjuk a szagot, nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy a szúnyogot az UV 
fény vonzza. Kapcsolja be a készüléket 30 -60 
percre, mielőtt aludni tér, és amikor nyugovóra 
tér, irányítsa a lámpát a folyosóra, így távol tartja 
a további szúnyogokat. 

 

6.  Biztonsági előírások 

· A használati útmutató figyelmen kívül 
hagyásából adódó anyagi vagy személyi 
sérülésekért nem vállalunk felelősséget. 

· Figyelmen kívül hagyáskor a garancia érvényét 
veszti. 

· Csak az előírt feszültséggel üzemeltesse a 
készüléket. 

· Javításokhoz kizárólag eredeti alkatrészek 
használhatók. 

· Üzembe helyezés előtt vizsgálja meg 
szemrevételezéssel a kábel épségét, látható 
károk esetén ne működtesse a készüléket. 

vagy más tűzveszélyes helyeken. 

· Soha ne dugjon tárgyakat a készülékbe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A természet és a védelem alatt álló rovarok védelme 
érdekében a készülék kizárólag beltéren  használható. 
A kültéri használata természetvédelmi jogszabályokba 
ütközik. 
A szúnyoghoz hasonló kis rovarok gyorsan, fájdalom 
nélkül pusztulnak el, viszont a szabadban élő lepkék és 
más ártalmatlan rovarok ezzel ellentétben megégnek, 
ami lassú és fájdalmas pusztuláshoz vezethet. Ezért 
kérjük, hogy védje a környezetet! 
 

 

Az elhasználódott készüléket nem szabad a normál 
háztartási hulladékgyűjtőbe dobni, hanem az elektromos 
és elektronikai hulladékok újrahasznosítása céljára 
rendszeresített gyűjtőhelyen kell leadni.              A terméken, 
a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett 
jelkép erre utal. 
A nyersanyagok jelölésüknek megfelelően 
újrahasznosíthatók. A használt készülékek újbóli 
felhasználásával, alapanyagaik értékesítésével, vagy a 
hasznosítás más formáival Ön is nagymértékben  
hozzájárul környezetünk védelméhez. Tudja meg 
lakóhelye önkormányzatánál az illetékes gyűjtőhely címét. 


