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INSTRUKCJA OBSŁUGI URZADZENIA  i-Trap 50 
 

A) Przeczytaj  t ę instrukcj ę zanim podejmiesz jakiekolwiek  działanie zwi ązane z 
monta żem lampy ( owadobójczej) I-Trap 50  
Gratulujemy  zakupu  tej wysokiej jakości lampy- pułapki lepowej . Przed użyciem tego  
modelu zapoznaj się proszę uważnie z instrukcją. W przypadku wątpliwości i zapytań 
prosimy o kontakt z dostawcą . 
Informacja w tej instrukcji jest oparta na najbardziej aktualnych danych  i jest 
dostarczona z zastrzeżeniem możliwych zmian. 
Rezerwujemy sobie  prawo, by zmienić konstrukcję i / albo konfigurację produktu w 
każdej chwili związane to może być z pewnymi modyfikacjami pierwotnych wersji 
urządzenia. 
Przechowuj instrukcję dla ewentualnej możliwości zajrzenia do niej w każdej chwili.  
B) Bezpiecze ństwo  
Kiedy używasz urządzeń elektrycznych , zachowaj podstawowe zasady  ostrożności, by 
zmniejszyć ryzyko ognia, porażenia prądem  i osobistego zranienia, co za tym idzie 
zastosuj się do następujących rad: 
Rozważ środowisko obszaru roboczego. Trzymaj obszar roboczy czysty i dobrze 
oświetlony.  
Lampa typu I-Trap powinna był włączona do głównych linii { 230 V lub odpowiednio,  
240V AC, 50Hz ( chyba że wyszczególniono inaczej)* 
Nie używaj urządzenia  w obecności ( w pobliżu) łatwopalnych materiałów. 
Kabel  trzymaj  z dala od gorąca, oleju i ostrych krawędzi. 
System kontroli owadów sprawdzaj starannie. Zachowuj przy tym wokół urządzenia 
czystość i bezpieczeństwo . Podczas  przeglądu i wymiany części postępuj zgodnie z 
instrukcją.   
Przed przeglądem lub naprawą wyłącz lampę z zasilania prądem. 
Rób stałą kontrolę , tak by lepy tu zastosowane były wymieniane , kiedy jest na nich 
dużo owadów  
Użycie innych części lub akcesoriów niż zalecane może prowadzić do ryzyka osobistego 
zranienia.  
System kontroli owadów  przestrzega  związanych z tym reguł bezpieczeństwa. Napraw 
powinni  wykonywać  tylko wykwalifikowane osoby do tego wyznaczone z użyciem 
oryginalnych katalogowych części- inaczej może to narażać na  niebezpieczeństwo  
użytkownika tej lampy. 
Użyj bezpiecznej wtyczki sieci zasilania z właściwym uziemieniem. 
Instalacja lampy w Systemie Kontroli Owadów  spełnia  normę bezpieczeństwa EN 
60335 i emisja promieni  UV w tej części jest nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt.  
Inne naprawy jak zwykłe przeglądy( czyszczenie lampy i wymiana wkładów lepowych) 
zawsze powinny być wykonywane przez dealera tych lamp bądź dystrybutora. 
Światło emitowane przez  świetlówki ultrafioletowe jest nieszkodliwe, dla ludzi i zwierząt  
nawet po przedłużonym działaniu. 
UWAGA: W przypadku zamiany  lamp i / albo starterów u żywaj komponentów 
mających te same specyfikacje i parametry (stosuj  oryg inalne cz ęści zamienne) 
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C) Dostawa urz ądzenia 
Gdy po dostawie , podczas rozpakowywania tego urządzenia, zauważysz oznaki 
uszkodzenia podczas transportu, zawiadom zarówno firmę transportera i  
dostawca na piśmie w  czasie do 8 dni po dostawie z opisem szczegółów tychże  
uszkodzeń, które nastąpiło i zachowaj kopie dla siebie, oryginały wyślij do dystrybutora 
lub dealera w celu reklamacji. 
Sprawdź, czy otrzymałeś  wszystkie części tego urządzenia zgodnie z zamówieniem. 
Upewnij się, że całe  opakowanie jest usunięte z urządzenia  przed użyciem. 
D) Instalacja 
Aby osiągnąć maksymalną skuteczność, poniżej podane  rady z instrukcji muszą być 
zastosowane podczas instalacji lampy : 
Wybierz miejsce, gdzie jest łatwy dostęp do lampy i  może zostać łatwo oczyszczona. 
Unikaj przeszkód, które ograniczają możliwość dostępu dla owadów, by dotrzeć do tej 
pułapki świetlnej . 
Unikaj miejsc przewiewnych i nasłonecznionych . 
Użyj dobrej jakości materiałów montażowych ( mocujących). 
Użyj bezpiecznej wtyczki sieci zasilania z uziemieniem. 
E) Utrzymanie  sprz ętu 
Procedury Systemu  Kontroli Owadów  nie wymagają  żadnego innego utrzymania niż 
czyszczenie, wymianę lepu  i wymianę świetlówek. 
Czyszczenie 
a) Rozłącz urządzenie z zasilania elektrycznego . 
b) Usuń martwe owady z osłony dolnej (tacy) . 
c) Wytrzyj osłonę dolną/tacę przetrzyj  czystą z wilgotną szmatką albo zwilżonej  w 
spirytusie metylowym. 
Wymiana lepu 
a) Lep  może zostać wymieniony , jeżeli  jeż pokryty owadami  
wyjmij stary lep i wstaw nowy. Arkusz zabezpieczający klej musi zostać usunięty  
wcześniej zanim  lep zostanie wstawiony w uchwyty (szynowe). 
c) Zamontuj z powrotem osłonę dolna /tacę  na miejscu. 
 Wymiana świetlówek 
a) Rozłącz urządzenie z zasilania. 
b) Zdejmij osłonę siatkowa  (lub  obie) (s). 
c) Przekręć świetlówkę  UV lampy o 90˚  (usłyszysz podwójne  klik) i wyjmij  świetlówkę. 
d) Umieść nowe świetlówki w lampie obracając teraz w odwrotnym kierunku o 90˚  
(znów usłyszysz podwójne klik) 
e) Zmontuj teraz wszystkie części  w odwrotnej kolejności. 
Jeżeli jedna ze świetlówek  UV cały czas „mruga” albo nie zaczęła świecić, oznacza to 
,że należy wymienić  starter, który jest zamontowany wyżej w pokrywie lampy.  
 
F) Specyfikacja  
Nazwa :  I -Trap 50 
Siatka  :  optymalnie zwiększa powierzchnie lądujących owadów o 30% 
Obszar wabiący ( m²) : 50-80  
Źródło Światła  (W) (UV -A) : 2 x 15 wat  świetlówki  bezpieczne UV - A   
Typ Świetlówek : Świetlówki UV certyfikat RoHS 
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 Zasilanie moc ( V) : 22-240V/50Hz, inny woltaż – na zamówienie* 
Specyfikacja chwytności (V) : zależy od długotrwałości substancji lepnej lepu 
Zużycie prądu  (W) : 35 
Waga (kg) : 4 
Materiał :  stal pokryta farbą, -osłona, plastik ABS (nietłukący się) – siatka przednia  
Szkło ochronne:  bezpieczne tuby świetlówki UV-A z 95% przezroczystością 
Stopień (IP) : IP21 (udokumentowane) 
Odpowiednia dla : nie wilgotne , suche środowisko 
Gwarancja : 1 rok  
Normy wg.standardu : zgodne z EN 60335-2-59 
Czas pracy świetlówek (h) : 9000 
Wymiary :Dług.*Szer* Wys. : 470*100*325 mm 
Deklaracja Zgodności CE : TAK 
Pozycje montażu : przyścienny. 
Kabel : Dołączony 
Opakowanie : kartonowe pudełko 
Instrukcja obsługi  : załączona w oryginale (j.ang.) 
Serwis : Jednostka może być obsługiwana bez specjalnych narzędzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrukcja obsługi Alcochem Hygiene i-trap 50/kwiecień 2008/ver 1.0/ Polska wersja Tłum_ Dez-Der 
/Dystrybutor : www.dezder.pl, 22717-9000 
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