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Használati útmutató 

 
 

 
Kérjük feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót mielőtt a készüléket használatba venné. 
 
 
A NECTAR™ az első olyan ragasztólapos rovarcsapda, amely kifejezetten a darazsak és a muslicák befogására lett 
kifejlesztve, ennek ellenere kiválóan bevethető más repülő rovarokkal szemben is.  
 
A csomag tartalma  
- 1 x NECTAR™ rovarcsapda 
- 2 x GLUPAC™ naturális attraktánssal impregnált ragadólap  
- 1 x Felfüggesztési lehetőségeket ismertető informacós lap 
- 2 x Csavar, tipli  
- 1 x Hálózati kábel  
- 2 x Promóciós tabla felfüggesztesehez alkalmazhato konzolok 
- 2 x opcionálisan használható tálca a folyékony attraktánshoz 
- 1 x attraktáns folyadékot adagoló pipetta 
- 1 x Synergetic™ UV cső a készülékben 
  
 
FIGYELEM – A BERENDEZÉST FÖLDELNI KELL! 
 
 
 
ROVARCSAPDA MŰKÖDÉSE 
 
A NECTAR™ rovarcsapdanál az ultraibolya cső, a naturális attraktánssal impregnált ragadólap, illetve az opcionálisan 
használható tálca a folyékony attraktánssal vonzza a darazsakat, a muslicákat illetve egyéb repülőrovarokat, amelyek a 
ragadólapra kerülve elpusztulnak. A rovarokkal teli ragadólap telítődés esetén higiénikusan eltávolítható. 
 
 
 
 
 
A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE 
A KÉSZÜLÉK CSAK ZÁRT HELYISÉGEKBEN ALKALMAZHATÓ 
 
A NECTAR™ kifelyezetten az élelmiszer, illetve péksüteményes pultokba lett kifejlesztve, ahová a darazsak és a muslicák 
az édes illatok vonzásának köszönhetően leginkább repülnek. A készülék pultokba többféle módon is elhelyezhető a 
különözö konzolok segitsegevel.  
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Természetesen falra felfüggesztve, illetve asztalra állitva is bevethető. 
A készülék optimális elhelyezése fali felfüggesztéssel: a megvédendő helyiség legsötétebb pontján, távol az ablaktól és 
bármiféle fényforrástól; ne túl magasan, ideális esetben a padlótól 2-3 méter magasságban. 
 
Gondoskodjon arról, hogy a NECTAR™ készülék UV fénye a megvédendő helyiség minden pontjáról látható legyen. 
Különösen ügyeljen az esetleges árnyékoló tárgyak eltávolításáról illetve a készülék változtatható elhelyezéséről. 
 
Az opcionálisan használható tálcákat az UV fénycső két vége felett található lyukakba helyezze el. Majd ezután a 
folyékony attraktánsból pipetta segítségével töltse fel a tálcákat. 
 
MIELŐTT ATRAKTÁNSALL TÖLTI FEL A TÁLCÁKAT, KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET ÉS VÁLASSZA LE AZT A HÁLÓZATRÓL! 
 
 
 
A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE 
 
MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET BEÜZEMELI, BIZONYOSODJON MEG ARRÓL, HOGY A MEGFELELŐ ELEKTROMOS ÁRAMELLÁTÁST 
HASZNÁLJA. HA AZ ÜZEMBE HELYEZÉSSEL KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN KÉTSÉGE MERÜL FEL, FORDULJON VILLANYSZERELŐ 
SZAKEMBERHEZ! 
 
FIGYELEM – A BERENDEZÉST FÖLDELNI KELL 
 
 
 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

Ahhoz, hogy az Ön NECTAR™ készüléke maximális hatékonysággal működjön, a készülék 24 órás folyamatos 
üzemeltetése szükséges. Az NECTAR™ rovarölő teljesítménye az éjszakai időszakban a legnagyobb, mert ekkor  nincs 
napfény vagy más fényforrás. 
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A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA 
 
MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET MEGTISZTÍTANÁ, KAPCSOLJA KI ÉS VÁLASSZA LE AZT A HÁLÓZATRÓL! 
 
A készülék tisztítási gyakoriság a környezet jellemzőitől függ. 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. Az NECTAR™  gépek korróziómentes fémötvözetből illetve rozsdamentes acélból 
készülnek, ezért kitűnő állapotukat éveken keresztül megőrzik. 
 
 
GARANCIA 
 
A NECTAR™ készülékre 2 év garancia van, és ha fenti utasitasok alapjan tartja karban a rovarcsapda még sok évig fog 
üzemelni.* 
 
*A garancia nem érvényes az UV-csövekre és az inditókondenzátorra, továbbá abban az esetben sem, ha készüleket 
nem a megfelelő körülmények között üzemeltetik. 
 
 
 
RAGADÓLAP CSERÉJE 
 
MIELŐTT A RAGADÓLAPOT KICSERÉLNÉ, KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET ÉS VÁLASSZA LE AZT A HÁLÓZATRÓL. 
 
A ragadólapokat szükség szerinti gyakorisággal kell cserélni. Cseréjük telítődés esetén szükséges vagy abban az esetben, 
ha hosszabb ideig tartó használat alatt a ragadó hatás csökkenne. Ahhoz, hogy a készüléke maximális hatékonysággal 
működjön, győzödjön meg arról, hogy csak eredeti GLUPAC™ ragasztólapot használ. 
 
A ragadólap cseréjéhez a következőt kell tennie: 
 

1. A két fül segítségével távolítsa el a használt GLUPAC™ ragasztólapokat. 
2. A perforáció mentén hajtsa meg a ragasztólpokat 
3. Az új eredeti GLUPAC™ ragasztólapról távolítsa el a védőfóliát  
4. Helyezze a felső íves műanyag futókba az egyik ragadólapot úgy, hogy a két fül kifelé nézzen. 
5. Helyezze az alsó egyenes műanyag futókba a masik ragadolapot úgy, hogy a két fül kifelé nézzen 
6. Ezután opcionálisan vissza hajthatja a fém kisajtót kívánt helyre. 
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FÉNYCSŐCSERE 
 
MIELŐTT A CSÖVEKET KICSERÉLNÉ, KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET ÉS VÁLASSZA LE AZT A HÁLÓZATRÓL! 
 
Ahhoz, hogy az Ön NECTAR ™ készüléke maximális hatékonysággal működjön, az UV csöveket legalább 12 havonta 
cserélni kell. 
 
Fénycsőcseréhez a következőt kell tennie: 
 

1. A csövet finoman fordítsa el 90° fokban,  
2. majd egy könnyed mozdulattal óvatosan távolítsa el a fénycsőaljzatból. 
3. Ezután tegye be az új fénycsövet. 

 

 
 
 
INDÍTÓKONDENZÁTOR CSERÉJE 
 
MIELŐTT A INDÍTÓKONDENZÁTORT KICSERÉLNÉ, KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET ÉS 
VÁLASSZA LE AZT A HÁLÓZATRÓL! 
 
Az inditókondenzátor biztosítja a fénycső belobbanását. Cseréje az UV csövekkel egyidejűleg esedékes (legalább 12 
havonta). 
 
Az inditókondenzátor cseréjéhez a következőt kell tennie: 

1. Forgassa el a kondenzátort az óra járásával ellentétesen 
2. Majd húzza ki, s tegyen be helyére egy újat.  

 
 
 
 
 


