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ALLURE™

Az Insect-O-Cutor® termékcsaládhoz tartozó rovarcsapda,  
Synergetic® UV fénycsövekkel hatékony a rovarok ellen. 
A rozsdamentes acélból és az UV fénynek ellenálló polikarbonát
anyagból készült eszközt felszerelhetjük a falra, a mennyezetre
vagy elhelyezhetjük bármilyen vízszintes felületen.

Csomag tartalma
- 1 x Allure™ Elektromos rovarcsapda
- 1 x csatlakozó kábel (típus X)
- 2 x magasfeszültségű UV fénycső (beillesztve)
- 1 x kivehető gyűjtőtálca (beillesztve)
- 2 x Csavar és tipli
- 2 x felfüggesztő gyűrű

Figyelem!
Allure™  NEM használhatja csökkent képességű (fizikailag,
érzékelésében vagy mentálisan sérült) személy; akinek nincs tapasztalata 
vagy gyakorlata ezen a téren. 

Ne engedje gyermekét a készülékkel játszani!

Ha megsérül a csatlakozó kábel, azt kizárólag a speciálisan
rovarcsapdákhoz kifejlesztett kábellel cserélje ki, melyet a gyártótól 
valamint a termék forgalmazóitól szerezhet be. 

A KÉSZÜLÉK CSAK OLYAN HELYRE SZERELHETŐ, AMI PORTÓL ÉS
ROBBANÁSVESZÉLYES ANYAGOKTÓL MENTES! AMENNYIBEN 
KÉRDÉSE MERÜLNE FEL, KÉRJÜK KERESSEN FEL EGY SZAKÉRTŐT,
MIELŐTT ÜZEMBE HELYEZNÉ A KÉSZÜLÉKET. A rovarcsapda elsődlegesen 

Elhelyezés és használati útmutatás
A készüléket óvja víztől vagy nedvességtől.
A helység legsötétebb pontján, két méteres magasságban helyezze el,
elősegítve ezáltal az eszköz hatékony működését. NE szerelje fel
az eszközt ablakok, tetőablakok, illetve bármely más fényforrás közelében,
valamint olyan helyeken, ahol bútorok, ajtók, vagy egyéb tárgyak takarásába
kerülne. A maximális hatékonyság érdekében úgy helyezze el, hogy az a helység
minden egyes pontjáról látható legyen. 
A készülék a nap 24 órájában működtethető, hatékonysága az éjszaka 
folyamán felerősödik a napfény és egyéb fényforrások hiányában. 

Garancia
A készülék 3 év garanciával rendelkezik. A felsorolt utasításoknak
megfelelő alkalmazása esetén évekig fog működni.
A garancia nem vonatkozik az indító patronra, valamint a készülék
helytelen használatának következtében történő meghibásodására,
illetve nem szabályos üzemeltetése esetére.

Üzembe helyezés
Csak megfelelően képzett személy helyezheti üzemebe
a készüléket.
A rovarcsapda felszerelését a tájékoztató felszerelési javaslata

A készülék kábelét a gyűjtőtálcán található információk
alapján csatlakoztassa a konnektorba!

A készülék tisztítása
A készülék tisztítása kizárólag akkor végezhető el, miután
meggyőződött arról, hogy az eszköz áramtalanítva van. 
A készülék rendszeres, havonta történő tisztítása javasolt.
Az áramtalanítást követően a készüléket egy nedves ruhával
alaposan törölje le, távolítson el róla minden lerakódott 
szennyeződést. A készüléket csak teljesen száraz állapotban
lehet ismét üzembe helyezni.

RÖGZÍTÉSI PONTOK TÁVOLSÁGA
Elhelyezés módja  Allure 30

Fal   460mm

Asztal        -

Függesztés  555mm

Allure™

Professzionális rovarcsapda 

Forgalmazza: TREND-MARKETING Kft.
Iroda: 1016 Budapest, Czakó u. 7.
Email: info@trendmarketing.hu
Mobil: +36 (30) 966 5533

Kérjük feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót mielőtt 
a készüléket használatba venné.

FIGYELEM – A BERENDEZÉST FÖLDELNI KELL

ROVARCSAPDA MŰKÖDÉSE
Az Allure rovarcsapdánál az ultraibolya cső vonzza a repülő 
rovarokat, majd azokat a nagyfeszültségű rács öli meg. Az 
elpusztult rovarok a készülék aljában lévő rovargyűjtő tálcába 
kerülnek.

beltéri használatra javasolt. Pajtában, istállóban és hasonló helyiségekben
NEM alkalmazható.

alapján kell elvégezni. GYEREKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ!!!
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Leírás / Csere alkatrészek

Készülék  Allure 30

Volt  230V   ~   50Hz

Méret (mm) 590 x 305 x 120

Lefedettség 120 Sq. Metres

Súly  4.0 Kg 

Fényerősség 30W 

Fénycső  2 x TGX15-18 

Indító patron  2 x I154

Gyűjtőtálca T-AL30S

A gyűjtőtálca eltávolítása
A gyűjtőtálca egy nem látható helyen csatlakoztatva van a biztonsági mikrókapcsolóhoz, így ha
eltávolítjuk a tálcát, akkor megszakad ez a kapcsolat és ezzel együtt a készülék áramellátása is. 
Ezzel a megoldással a készülék javításkor, ill. tisztításkor biztosan áramtalanítva van.

Amikor visszahelyezi a gyűjtőtálcát, kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy a tálca teljes mértékben
visszakerült a helyére, különben a készülék nem kap áramot és nem fog működni. 

Ha eltávolítja a gyűjtőtálcát, akkor a készülék tetején található két rugót húzza a készülék közepe
felé, hogy így a rovarcsapda elején lévő rács lenyithatóvá váljon.  

A védőrácsot csak akkor lehet lenyitni, ha a gyűjtőtálcát már kivettük a készülékből. 

Fénycső csere
Az izzók cseréjét KIZÁRÓLAG szakember végezheti el, miután meggyőződött arról, hogy 
az eszköz áramtalanítva van.

A rovarcsapda hatékonyságának megőrzéséhez szükséges az UV fénycső évente történő cseréje. 

12 hónap elteltével a cső foszfor bevonata (mely a megfelelő hullámhosszú UV fény kibocsátását végzi) 

elég és ezáltal a fénycső teljesítménye lényegesen lecsökken.

A fénycsövek cseréje…

 1. Távolítsa el a gyűjtőtálcát.
 2. Nyissa le a készülék elején található védőrácsot.
 3. Fordítsa el a fénycsövet 90º-kal, hogy azt ki lehessen venni a foglalatból.
 4. Távolítsa el az fénycsövet.
 5. A használt fénycsővel a hatályban lévő hulladék szabályozásnak megfelelően járjon el.

Indító patronok cseréje
Az indító patronok cseréjét KIZÁRÓLAG szakember végezheti el, miután meggyőződött arról, hogy 
az eszköz áramtalanítva van.

Az indító patronok szikrát biztosítanak az UV csövek kezdeti megvilágítására. Az indító patronok elhasználódnak
működésük során, ezért minden egyes fénycsőcsere alkalmával az indító patronokat is javasolt kicserélni. 

Az indító patronokat a készülék alján találja. A patronokat így cserélje ki: 

 1. Forgassa el az indító patront az óramutató járásával ellentétes irányban. 
 2. Húzza ki az indító patront a készülékből.
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Information provided on these instructions is modified and 
updated from time to time.  This is due to the constant 
redevelopment  of  our  products.    As  such,  it  is  not  intended  that 
you should rely on it or that it should form part of any contract.  

Sterling House

Grimbald Crag Close

Knaresborough

North Yorkshire

HG5 8PJ      UK

T  +44 (0)800 988 5359

F  +44 (0)1423 863 497

W  www.pelsis.com

E  info@pelsis.com

WEEE Compliance No. WEE/GF0661QR
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