
Köszönjük, hogy a Flytrap Commercial-t választotta! A P&L 
Systems Ltd európai CE normának megfelelő, feromonnal 
átitatott, különállóan felszerelhető, ragadólapos 
rovarcsapdái széles skálájának egyikét, amely nagy 
teljesítményű UV-csővel van felszerelve.

Mielőtt a készüléket használatba venné, feltétlenül 
olvassa el ezt a használati útmutatót!

Általános ismertető
A Flytrap Commercial olyan modern technológiával 
rendelkező, a repülő rovarok ellen kifejlesztett 
ragadólapos, különálló rovarirtó készülék, amely higiéniai 
szempontból különleges figyelmet igénylő helyiségek 
védelmére szolgál. Három különböző méretben áll 
rendelkezésre, ezek közül három IP65 (por- és fröccsenő 
víznek ellenálló) változatban is. Mindegyik készülék 
alkalmazható falra szerelve, mennyezetre függesztve, 
illetve álló készülékként.

Ez a használati útmutató segíti a készülékek helyes és 
szakszerű üzemeltetését a maximális hatékonyság elérése 
érdekében.

FIGYELEM!
A FLYTRAP COMMERCIAL KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG 
ROBBANÁSVESZÉLYES GŐZÖKTŐL, GÁZOKTÓL ÉS 
POROKTÓL MENTES TERÜLETEN HASZNÁLHATÓ! HA EZZEL 
KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN KÉRDÉSE FELMERÜL, 
FORDULJON A HELYI TŰZOLTÓSÁGHOZ A KÉSZÜLÉK 
BEÜZEMELÉSÉT MEGELŐZŐEN.

A készülék beüzemelése
Ahhoz, hogy az Ön Flytrap Commercial készüléke 
maximális hatékonysággal működjön, az alábbi feltételek 
biztosítása szükséges:
1. A készüléket megfelelő módon kell elhelyezni;
2. Az adott területnek megfelelő modellt használja;
3. 24 órás folyamatos üzemelés szükséges;
4. Az UV csöveket legalább 12 havonta ki kell 
cserélni;
5. A ragadólapot legalább havonta egyszer ki kell 
cserélni.

HA AZ ÜZEMBE HELYEZÉSSEL KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN 
KÉRDÉSE MERÜLNE FEL, FORDULJON VILLANYSZERELŐ 
SZAKEMBERHEZ!

Csatlakoztatás a hálózatra
A Flytrap Commercial készülékek a következő elektromos 
forrással működnek:

220V - 240V   ~  50Hz

Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a helyiség 
elektromos hálózatának adati megegyeznek-e a fent 
megadottakkal. A készüléket földelt konnektorba kell 
csatlakoztatni. A készülékek az európai szabványnak 
megfelelő kétvillás, földelt elektromos csatlakozóval 
vannak felszerelve.
FIGYELEM! A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI KELL!

Készülék elhelyezése
A készülék optimális elhelyezése: a megvédendő helyiség 
legsötétebb pontján, távol az ablaktól és bármiféle 
fényforrástól, hogy azok a működést ne zavarják; ne túl 
magasan: ideális esetben a padlótól 2 méter 
magasságban.

Olyan nagylégterű helyiségekben, ahol több készülék 
alkalmazása szükséges, gondoskodjon arról, hogy ezek a 
helyiség különböző pontjain körkörös vonzáskörzettel 
legyenek elhelyezve a maximális hatékonyság elérése 
érdekében.

Ügyeljünk arra, hogy a készülékek által kibocsátott 
fénysugár útját nagyobb tárgyak ne akadályozzák. 
Gondoskodjék arról, hogy a Flytrap Commercial készülék 
UV fénye a megvédendő helyiség minden pontjáról 
látható legyen. 

Az elhelyezéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseivel 
forduljon forgalmazójához, illetve a P&L Systems Ltd-hez.

A készülék karbantartása
MIELŐTT A KÉSZÜLÉKEN BÁRMIFÉLE MUNKÁT VÉGEZNE, 
KAPCSOLJA KI ÉS HÚZZA KI A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT!

Ahhoz, hogy a hatékonyság folyamatos legyen, a 
fénycsöveket 9-12 havonta legalább egyszer ki kell 
cserélni. A fénycsövek beszerezhetők a Flytrap 
Commercial forgalmazójától, illetve a P&L System Ltd-től. 
A ragadólapot négyhetente ki kell cserélni.

Kérdéseivel forduljon forgalmazójához, illeteve a P&L 
Systems Ltd-hez.

Garancia
Az Ön Flytrap Commercial készülékére (az UV-csövek 
kivételével) 3 éves garancia érvényes. Az első 12 
hónapban a készüléket ért bármiféle károsodás esetén 
kicseréljük azt. Ha a készülék a 12. és 36. hónap között 
károsodik, a P&L Systems Ltd saját megítélése szerint 
megjavítja vagy kicseréli azt. 

A garancia csak abban az esetben érvényesíthető, ha 
készülékében eredeti P&L Systems kellékekeket alkalmaz.

KÉREM VEGYE FIGYELEMBE, HOGY A GARANCIA AZ 
UV-CSÖVEKRE NEM VONATKOZIK!

A Flytrap Commercial ragadólapos rovarölő készülék használati útmutatója
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A készülék tisztítása
MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET MEGTISZTÍTANÁ, KAPCSOLJA KI ÉS 
VÁLASSZA LE AZT A  HÁLÓZATRÓL.

A készülék tisztítása függ attól, hogy milyen környezetben 
használják. Általános szabályként havi egyszeri tisztítás 
célszerű.

A gépből először vegye ki az elhasznált ragadólapot, majd 
a készüléket nedves törlőkendővel törölje le, eltávolítva 
ezzel az esetleges por-, illetve zsírréteget. A Flytrap 
Commercial gépek korróziómentes fémötvözetből illetve 
rozsdamentes acélból készülnek, ezért éveken keresztül 
kitűnő állapotukat megőrzik.

Fénycső csere  -  MIELŐTT A CSÖVEKET KICSERÉLNÉ, 
KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET ÉS VÁLASSZA LE AZT A 
HÁLÓZATRÓL.
AZ ELEKTROMOS ÁRAM AUTOMATIKUSAN KIKAPCSOL, AMINT 
A GYŰJTŐTÁLCÁT KIHÚZZA A GÉPBŐL.

Távolítsa el először a használt ragadólapot, a csövet 
finoman csavarja meg, ahogy az alábbi ábrán látható, 
majd egy könnyed mozdulattal óvatosan távolítsa el az 
UV-fénycsövet az aljzatból. Ezután tegye be az új 
fénycsövet és helyezze be az új ragadólapot.

Ragadólap cseréje - Cserénél először húzza ki a gépből a 
használt ragasztólapot, és gondoskodjon annak 
szemétgyűjtőben történ helyezéséről. Az új ragasztólapról 
távolítsa el a védőfóliát és helyezze azt a rovarcsapdába, 
tapadó felülettel befelé. Ezt a műveletet legalább havonta 
egyszer ismételje meg.

Pótalkatrészek

Leírás  FT30 FT40 FT80

UV-cső  2 x I616 2 x I618 2 x I662

Ragadólap (6db) INF057 INF058 INF058

Felfüggesztési lehetőségek

Falra    Falra diszkréten   Mennyezetről logatva 

(Recommended)       (a lánc nem tartozék)

Felfüggesztési pontok
Leírás  FT30 FT40 FT80

Fali  305mm 458mm 458mm

Diszkrét  305mm 458mm 458mm

Logatott  506mm 668mm 668mm
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