
Professzionális ragadólapos rovarcsapda 
 
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze 
meg későbbi felhasználás esetére. 

 
A rovarcsapda technológiákban egyik piacvezető Insect-O-
Cutor® által kifejlesztett Halo Curve egy sokoldalú 
professzionális rovarcsapda, amely magas hatásfokú UV-csövekkel 
van ellátva, továbbá a kiváló minőségű Glupac® ragadólap 
használatához tervezték. A Halo Curve diszkrét rovarirtó megoldást 
kínál. A készülék vízszintesen vagy függőlegesen falra szerelhető. 
  
A CSOMAG TARTALMA  

- 1 x Halo Curve rovarcsapda  
- 1x Glupac® feromonnal impregnált ragadólap  
- 1 x Elektromos hálózati kábel  
- 2 x Nagyfeszültségű UV fénycsövek (helyükre illesztve)  
- 2 x csavar és fali rögzítő elem   
- 1 x sablon a falra szereléshez 

 

Figyelem a készüléket csak a csatlakozónak megfelelő földelt 
aljzatban lehet használni. 
 

Rovarcsapda ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  
A Halo Curve nagyfeszültséggel működő ultraviola fényforrást  
használ a repülő rovarok csalogatására, a megfogott rovarokat pedig 
egy feromonnal impregnált ragasztólap fogja össze. 
 

FIGYELEM  
A Halo Curve készüléket gyermekek, csökkent fizikai vagy szellemi 
képességű személyek nem használhatják. Fokozott figyelemmel, 
felügyelet mellett kezeljék a gyakorlatlan felhasználók. 
 Figyeljenek  rá,  hogy  a  gyerekek  ne  játsszanak/  játszhassanak  a 
készülékkel.  
A sérült hálózati csatlakozókábelt ki kell cserélni.  
A készülék nem használható robbanásveszélyes környezetben. 
 

Elhelyezés és használati tanácsok a PRACTIKA 
rovarcsapdához  

 

A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG BELTÉRBEN HASZNÁLHATÓ!  

A Halo Curve  készülék ideális üzemi magassága a padlószinttől kb. 

2méter  magasságban  van.  Részesítse  előnyben  a  védendő  terület 

sötétebb részeit. Ne helyezze a készüléket ablak, tetőablak vagy más 

világos felülethez, illetve ne takarja el bútorral, ajtóval, vagy egyéb 

tárggyal. Ideális körülmények között a Halo Curve a védendő terület 

minden pontjáról látható.  

A Halo Curve napi 24 órás működésre van tervezve, így gondoskodik 

a védendő helyiség folyamatos, repülő rovaroktól való 

mentesítéséről. A készülék vonzó hatása éjszaka (az egyéb 

fényforrások hiánya miatt) még kifejezettebb.  

  

 

Garancia  
 

A készülékre 2 év cseregarancia* van, de rendeltetésszerű használat 
és a javasolt karbantartás esetén ennél lényegesen hosszabb 
élettartamú. 
Nem jóváhagyott kiegészítők használata érvénytelenítheti a 
garanciát. A hibás készülék visszajuttatása vevői feladat A 
készülékben csak eredeti Glupac® ragadólapot használjon. 
 

ÜZEMBE HELYEZÉS  
AZ ÜZEMBE HELYEZÉST CSAK KÉPZETT SZEMÉLY 
VÉGEZHETI.  
Annak  érdekében,  hogy  a  készülék  megfelelő  minőségben  érkezzen 
meg  önhöz,  egy  műanyag  védőfólia  borítja  a  készülék  előlapját. 
Távolítsa el ezt a fóliát a használatbavétel előtt. 
 

 
 
A  Halo  Curve  falra  szereléséhez  használja  a  mellékelt  szerelési 
sablont. A sablonon segítség a furatok pontos helyének bejelölésére. 
Ezután  fúrja  ki  a  furatokat  a  pontos  mélységig,  és  helyezze  be  a 
tipliket. Gipszkarton fal esetén használjon gipszkartonhoz való tiplit. 
Hajtsa be a csavarokat a tiplikbe úgy, hogy a csavar feje kissé elálljon 
a fal síkjától. Óvatosan csúsztassa a készüléket -a hátoldalán 
található V-alak megvezetés segítségével- a falból kiálló 
csavarfejekre. 
 
Ha a Halo Curve üzembe lett helyezve, illessze a Glupac® 
ragadólapot a helyére a ’ragadólap cseréje’ pontban foglaltak 
szerint. Használja az elektromos hálózati csatlakozót az áramellátás 
biztosítására. 
 

TISZTÍTÁS  
A TISZTÍTÁST CSAK KÉPZETT SZEMÉLY VÉGEZHETI, 
MIUTÁN MEGGYŐZŐDÖTT ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉKET 
AZ ÁRAMFORRÁSRÓL LEVÁLASZTOTTÁK.  
Ajánlott  a  tisztítást  minden  egyes  ragadólap  cserével  egyidejűleg 
elvégezni.  Amint  a  lapot  eltávolította,  tisztítsa  meg  a  készüléket 
nedves ronggyal, távolítson el minden látható szennyeződést. Mielőtt 
ismét csatlakoztatja a készüléket a hálózati áramforráshoz, 
győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen száraz 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Kivéve:  fénycsövek,  ragasztós  lap  és  indító  patron.  Nem  terjed  ki  a  nem 
rendeltetésszerű használatból, rossz üzembe helyezésből és rossz 
kihelyezésből eredő károkra. 
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Ragadólap cseréje 
A RAGADÓLAP CSERÉJÉT CSAK KÉPZETT SZEMÉLY VÉGEZHETI, MIUTÁN MEGGYŐZŐDÖTT 
ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉKET AZ ÁRAMFORRÁSRÓL LEVÁLASZTOTTÁK. 
 
A ragadólapot minden hónapban ajánlott kicserélni. Nem jóváhagyott ragadólap használata 
érvénytelenítheti a garanciát. A HALO CURVE készülék fekete ragadólappal kerül szállításra, 
amely négyzetrács mintás a rovar monitoring megkönnyítése érdekében. 
 
A ragadólap cseréjéhez… 
1. A készülékből egyszerűen kihúzva távolítsa el a használt Glupac® ragadólapot. 
2. Vágja ketté az új ragadólapot a perforációs vonal mentén, megtartva a másik felét  
    a következő szerviz ciklushoz. 
3. Távolítsa el a védőfóliát az új Glupac® ragadólap felületéről. 
4. Lassan csúsztassa be az új Glupac® ragadólapot a helyére. 
Minden esetben győződjön meg róla, hogy a használni kívánt eredeti Glupac® ragadólap 
az ön készülékéhez megfelelő méretű. 

 
FÉNYCSŐ CSERE 
A FÉNYCSÖVEK CSERÉJÉT CSAK KÉPZETT SZEMÉLY VÉGEZHETI, MIUTÁN MEGGYŐZŐDÖTT 
ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉKET AZ ÁRAMFORRÁSRÓL LEVÁLASZTOTTÁK. 
Annak érdekében, hogy fenntartsuk a HALO CURVE rovarcsapda maximális hatékonyságát,  
a fénycsöveket évente cserélni kell. 12 hónap után a megfelelő hullámhosszú UV fény  
keletkezéséért felelős foszfor bevonat kiég, és az UV fény folyamatosan csökken. 
 
Az UV fénycsövek cseréjéhez… 
1. Finoman fordítsa el a védőburkolatot ütközésig lefelé, hogy hozzáférhessen a felső fénycsőhöz. 
2. Forgassa el a csövet 90°-al, hogy ki tudja emelni a foglalatból. 
3. Emelje ki a csövet a vázból, és helyezzen be egy újat. 
4. Forgassa el az új csövet  90°-al, hogy rögzítse. 
5. Finoman fordítsa el a védőburkolatot felfelé és ismételje meg 2. pontot az alsó fénycsővel, 
    majd a védőburkolatot állítsa vissza az eredeti alap helyzetébe. 
6. Kezelje a használt fénycsövet a helyben hatályos veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó  
    szabályozásoknak megfelelően. 

 
INDÍTÓPATRON CSERE 
AZ INDÍTÓPATRON CSERÉJÉT CSAK KÉPZETT SZEMÉLY VÉGEZHETI, MIUTÁN MEGGYŐZŐDÖTT ARRÓL, 
HOGY A KÉSZÜLÉKET AZ ÁRAMFORRÁSRÓL LEVÁLASZTOTTÁK. 
Az indítópatron gondoskodik a fénycső működéséhez szükséges kezdő feszültségről. 
Az indítópatronokat ajánlott a csövekkel együtt, évente kicserélni. 
Az indítópatron cseréjéhez… 
 
1. Forgassa el a patront az óramutató járásával ellentétes irányba. 
2. Húzza ki a patront a készülékből. 
3. Helyezze be az új patront és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba 
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Műszaki adatok/cserealkatrészek 
Készülék   Halo Curve 
Feszültség  230V ~ 50 Hz 
Méretek (mm)  514 x 253 x 122 
Védett terület  80 m2 
Súly   1,9 kg 
Fénykibocsátás  30 W 
Fénycsövek  2 x TPX15 – 18 
Gyújtópatron  2 x 1154 
Ragadólap  GB005 (fekete) 

Gyújtópatron csere Forgalmazza 
TREND-MARKETING Kft. 
Iroda: 1016 Budapest, Czakó u. 7. 
Email: info@trendmarketing.hu 
Mobil: +36 30 /966-55-33 
Tel: +36 1 /201-9412 
Fax: +36 1 /225-3292 
Honlap: www.rovarcsapdaprofi.hu 
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