
BEVEZETÉS
Sok köszönet, hogy V-TAC LED választott és vásárolt. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. 
Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet 
későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi 
eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra.

FIGYELEM
• KAPCSOLJA KI a villamos ellátást a kezdet előtt!

BEVEZETÉS:
• A rovargyilkos vonzza a repülő rovarokat (legyek, lepkék, szúnyogok és egyéb kártevők) az 
ultraibolya fény segítségével, és az elektromosan töltött, nagyfeszültségű fémrácsok segítségével 
elektromosan megsemmisíti azokat. A rovarölő lámpát nagy hatékonysággal és biztonsággal 
tervezték, eltömődése nélkül elpusztító rács nem rozsdásodik, nem repedt és nem elhalványul.
• Az UV (ultraibolya sugarak) fénycső teljesen ártalmatlan az emberekre és a háziállatokra.
• A külső háló megvédi a felhasználót a nagyfeszültségű rács megérintésétől.
• A berendezésben semmilyen vegyi anyagot nem használnak   füst, szag, spray, rendetlenség és 
szennyeződés nélkül. Ideális beltéri használatra (rezidenciák, gyárak, éttermek, hentes raktárak, 
kórházak, stb.)
• A legjobb teljesítmény érdekében kapcsolja ki az összes többi fényforrást a helyiségben.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK:
• A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze a helyi feszültséget. Csatlakoztassa a készüléket normál 
bemeneti feszültség alatt, és kapcsolja be a kapcsolót az BE oldalra a készülék indításához. A 
készülék kikapcsolásához fordítsa a kapcsolót KI állásba, és húzza ki a csatlakozót a tápegység 
megszakításához. NE szándékozzon megérinteni a belső magas feszültségű hálózatokat, amikor az 
eszköz be van kapcsolva az áramütés veszélye miatt. Soha ne helyezzen fémtárgyakat a rácsokba, 
amíg a készülék be/ki van kapcsolva.
• A javítást a gyártónak vagy képzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. Soha ne távolítsa el a 
készülék rögzített részeit az elektromos sokk elkerülése érdekében a belső beállítások elvég-
zéséhez. Ha a tápkábel, a lámpa, az önindítók vagy a készülék más része megsérül, akkor a 
veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, annak szervize vagy hasonló képzettséggel 
rendelkező személynek ki kell cserélni.
• Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket. Használjon megfelelő kefét a nagyfeszültségű fém 
tisztításához, és hetente dobja el a gyűjtőtálcában felhalmozódott rovarokat. A gép tisztítása és 
javítása során feltétlenül kapcsolja ki a tápellátást.
• Ellenőrizze, hogy a helyi feszültség és frekvencia megfelelő-e a készülékhez. A sérülések és a 
veszély elkerülése érdekében gondoskodjon a földelésről.
• Ezt a készüléket nem szabad használni csökkent fizikai, érzékszervi és mentális képességekkel 
rendelkező, vagy tapasztalat és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerme-
keket), kivéve, ha felügyeletet gyakorolnak vagy utasításokat adnak a készülék használatáért és 
biztonságáért felelős személyek.
• Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják, valamint csökkent fizikai, 
érzékszervi és mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretekkel nem 
rendelkező személyek, ha felügyelet alatt vannak vagy utasításokat kapnak a készülék biztonságos 
használatához, és megértik a készüléket, az érintett veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a 
készülékkel. Gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.
A készülék csak beltéri használatra alkalmas. Nem alkalmas pajtákban, istállókban és hasonló 
helyekben történő alkalmazásra. A készüléket nem szabad használni olyan helyeken, ahol 
gyúlékony gőzök vagy robbanásveszélyes por létezhet. Csak tegye a készüléket olyan helyre, ahol a 
gyermekek nem férhetnek hozzá. (2,0 m felett)
Ne érintse meg a nagyfeszültségű rácsot ujjaival vagy fémmel.
NEM VÍZÁLLÓ, nem mosható vízzel, nem szabad esőbe helyezni. Nem alkalmas garázsokban, 
istállókban és hasonló környezetben történő alkalmazásra. Hetente kétszer kefével tisztítható a 
magas feszültségű rács.
Nem használható gyúlékony és/vagy robbanásveszélyes helyekben és hasonló környezetben.

FIGYELEM: A készülék lámpái nem cserélhetők. Ha a lámpák nem működnek, selejtezze le a 
készüléket
Nagyfeszültség 2200 ~ 2500 V. Soha ne érintse meg a nagyfeszültségű rácsot, amikor a készülék 
működik. A készüléket gyermekektől távol kell tartani.

ROVARGYILKOS HU


