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

TMAura
TM ®Az Aura  egy az Insect-O-Cutor  márkanév alatt forgalmazott 

dekoratív professzionális rovarcsapda, amelyet kiemelkedően 
®hatékony Synergetic  UV fénycsövekkel és feromonnal 

®átitatott speciális glupac  ragadólapokkal láttak el.

A CSOMAG TARTALMA
TM- 1 x Aura  rovarcsapda

®- 1 x feromonnal átitatott glupac  ragadólap
- 1 x Hálózati kábel

®- 1 x Nagyteljesítményű Synergetic  UV fénycső (beszerelve)
- 2 x Csavar és tipli
- 1 x Közvetlen bekötéshez szükséges zárókupak

FIGYELEM - A BERENDEZÉST FÖLDELNI KELL

A ROVARCSAPDA MŰKÖDÉSE
TMAz Aura  rovarcsapda ultraibolya fénycsöve a készülék 

belsejébe csalja a repülő rovarokat, ahol azok a feromonnal 
átitatott ragadólapra ragadnak, így higiénikusan szabadulhat 
meg a repülő rovaroktól.

FIGYELEM
A készüléket nem használhatják gyerekek, korlátozott fizikai, 
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező 
személyek, vagy kezelés alatt álló személyek, hacsak nem 
kaptak megfelelő tájékoztatást a készülék rendeltetésszerű 
használatáról.

Gyerekek csak felnőttek folyamatos felügyelete mellett 
tartózkodhatnak a készülék közelében.

Ha a hálózati kábel megsérült, azonnal ki kell cserélni újra, 
amely elérhető a P+L Systems Ltd-nél vagy a forgalmazónál.

ELHELYEZÉS
A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG ZÁRT TÉRBEN HASZNÁLHATÓ FEL.
A készülék optimális elhelyezése: a megvédendő helyiség 
legsötétebb pontján, távol az ablaktól és bármiféle 
fényforrástól; ne túl magasan: ideális esetben a padlótól 2m 
magasságban. Ügyeljen arra, hogy nagyobb tárgyak 

TM(bútorok, ajtók stb.) ne árnyékolják le az Aura  által 
TMkibocsátott fényt. Ideális esetben az Aura  fénye a védendő 

helyiség minden pontján látható.

TMMindezek mellett, az Aura  alacsonyabban is elhelyezhető, 
így nagyszerűen használható a mosogató körül repkedő 
muslincák ellen is, hiszen a fedőlap különleges  kialakításnak 
köszönhetően a ragadólapba ragadt rovarok rejtve 
maradnak a szem elől.

TMAZ AURA  HASZNÁLATA
TMAhhoz, hogy az Aura  maximális hatékonysággal működjön a 

TMkészülék 24 órás folyamatos üzemeltetése szükséges. Az Aura  
rovarölő teljesítménye az éjszakai időszakban a legnagyobb, 
amikor nincs napfény vagy más fényforrás.

GARANCIA
A készülékre 2 év garancia van és ha a  fenti utasítások 

TMalapján tartja karban, az Aura  még sok évig fog üzemelni*. 
Nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra a garancia 
nem vonatkozik. Gondoskodjon róla, hogy a készüléket csak 

®eredeti glupac  ragadólappal működtesse.

*A garancia nem érvényes az UV csőre, ragadólapra és indítókondenzátorra, továbbá a rovarcsapdára, ha a 
készüléket nem megfelelő körülmények között üzemeltetik.

Professzionális ragadólapos rovarcsapda

A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE
MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET BEÜZEMELI, BIZONYOSODJON MEG 
ARRÓL, HOGY A MEGFELELŐ ÁRAMELLÁTÁST HASZNÁLJA. HA 
AZ ÜZEMBEHELYEZÉSSEL KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN KÉTSÉGE 
MERÜL FEL, FORDULJON VILLANYSZERELŐ SZAKEMBERHEZ!

TM ®Az Aura  lehajtható előlapjának köszönhetően a Synergetic  
®UV cső, a glupac  ragadólap és az indítókondenzátor cseréje 

TMrendkívül egyszerű. Az Aura  elhelyezhető falra szerelve a két 
mellékelt csavar és tipli segítségével vagy vízszintesen 
asztalon.

TMHa az Aura  rovarcsapdát falra kívánja szerelni két fajta 
felhasználási mód közül választhat. Használhatja a mellékelt 
(eltávolítható)hálózati kábellel, amit egyszerűen bedughat a 
legközelebbi konnektorba vagy választhatja diszkrét 
megoldásként a közvetlen bekötést is.

MIELŐTT ELKEZDENÉ A KÖZVETLEN BEKÖTÉST, GYŐZŐDJÖN 
MEG RÓLA, HOGY A HÁLÓZAT ÁRAMTALANÍTVA VAN! 
(KISMEGSZAKÍTÓ)

A közvetlen bekötéshez előszőr jelölje be a falon a két 
rögzítési pontot a mellékelt sablon „Minta a közvetlen 
bekötéshez“ segítségével, csak ezután fúrja ki a lyukat, majd 
helyezze be a két mellékelt tiplit. Hajtsa le a fedőlapot, majd 
a három rögzítőcsavar kicsavarásával távolítsa el a készülék 
elülső fémlapját. (1. ábra) Ezután távolítsa el a három 
csatlakozóvezetékeket, amelyek összekötik az IEC csatlakozót 
a központi egységgel, a három rugós rögzítőelem 
lenyomásával. (2. és 3. ábra) Az így szükségtelenné vált IEC 
csatlakozót zárja le a mellékelt zárókupak segítségével. (4. 
ábra) Ezután óvatosan, egy kés segítségével vágja ki a 
műanyag hátlapon található perforált rész középső részét, 
ezzel létrehozva a 220 V kábel bejárati nyílását. (5. ábra) Az 
így kapott nyíláson húzza át a 220 V kábelt, majd a mellékelt 
csavarok segítségével csavarozza fel a készüléket a falra. (6. 
ábra) A kábel vezetékeit (pozitív-kék, negatív-fekete, föld-
zöld/sárga) illessze a rugós rögzítőelem megfelelő helyére és 
rögzítse azokat. (7. ábra) Csavarozza vissza a fém előlapot (8. 
ábra), majd hajtsa vissza a fedőlapot a helyére. (9. ábra)

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA
MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET TISZTÍTANÁ GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, 
HOGY AZ ÁRAMTALANÍTVA VAN!

Javasolt a készülék tisztítása minden alkalommal amikor 
ragadólapot cserél. Törölje át a készüléket egy nedves 
törlőkendővel, eltávolítva ezzel az esetleges por- és 
zsírréteget. Mielőtt a készüléket újra áram alá helyezi, 
győződjön meg róla, hogy az teljesen száraz.

Elhelyezési lehetőségek

Fal Asztal

Rögzítési pontok távolsága

Elhelyezés Aura
Fal
Asztal

80 mm
-
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RAGADÓLAP CSERÉJE
MIELŐTT RAGADÓLAPOT CSERÉLNE, MINDIG GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A KÉSZÜLÉK 
ÁRAMTALANÍTVA VAN!

®A glupac  ragadólapot havonta ajánlatos cserélni. Ez a ragadólap kiemelkedő minőségű 
sárga alapon rácsozott mintázatú ragadólap, így kiválóan alkalmas monitoring 
tevékenységre. Más ragadólap használata garanciavesztéssel jár.

A cseréhez a következőket kell tennie:

1. Hajtsa le a fedőlapot
®2. Óvatosan húzza ki a használt glupac  ragadólapot a készülékből
®3. Távolítsa el a védőfóliát az új glupac  ragadólapról

4. Igazítsa a lapos ragadólap egyenes éleit a lehajtott fedőlap és a függőleges fénycsőtartó
    váz közötti résbe.
5. Ezután igazítsa úgy a ragadólapot, hogy az a lehajtott fedlap kúp alakját felvegye és az
    azon található „elülső“két fém rögzítőcsipesz alá csúsztassa be azt.
6. Végül dugja be a ragadólap „sarkait“ a fedlapon lévő „hátulsó“ két fém rögzitőcsipesz alá.

®Mindig győződjön meg róla, hogy a kiválasztott eredeti glupac  ragadólap kompatibilis 
legyen a készülékkel.

FÉNYCSŐ CSERÉJE
MIELŐTT FÉNYCSÖVET CSERÉLNE, MINDIG GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A KÉSZÜLÉK 
ÁRAMTALANÍTVA VAN!

A maximális hatékonyság érdekében, az UV csövet vagy csöveket évente cserélni kell. 
Körülbelül 12 hónap elteltével az UV cső belsejében lévő foszfor bevonat elöregszik, ezáltal 
nem tudja a cső a megfelelő UV hullámhosszt biztosítani, így a készülék bevonzó hatása 
jelentős mértékben csökken.

Fénycsőcseréhez a következőket kell tennie:

1. Hajtsa le a fedőlapot
2. Kapcsolja szét a csőrögzítő csipeszeket
3. Vegye ki a csövet a foglalatból.
4. A használt fénycsövet a helyi WEEE előírásoknak megfelelően hasznosítsa újra

INDÍTÓKONDENZÁTOR CSERÉJE

MIELŐTT FÉNYCSÖVET CSERÉLNE, MINDIG GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A KÉSZÜLÉK 
ÁRAMTALANÍTVA VAN!

Az indítókondenzátor biztosítja a fénycső belobbanását. Cseréje az 
UV csövekkel egyidejűleg esedékes (legalább 12 havonta).

Az indítókondenzátor cseréjéhez a következőket kell tennie:

1. Forgassa el a kondenzátort az óra járásával ellentétesen
2. Majd húzza ki és tegyen be a helyére egy újat
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Fénycső cseréje

Indítókondenzátor cseréje

WEEE Compliance No. 01576542

LEÍRÁS/ CSEREALKATRÉSZEK

Készülék
Volt
Méret (mm)
Védett terület
Súly
Fényerősség
Fénycső
Indítókondenzátor
Ragadólap (x6)

TMAura
230 V ~ 50 Hz
270 x 270 x 135

240 m
1,9 kg
22 W
1 x TG22
1 x 1154
INL198 (Sárga)
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Csavarok
helye

220 V kábel bemeneti nyílás helye

Minta a közvetlen bekötéshez

Szerelési útmutató a közvetlen bekötéshez
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