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MANUAL DE UTILIZARE 
 

ASPIRATOR INSECTE CU LUMINĂ UV 9 W 
Cod produs 710001 

 

 
 
Stimate client, 

Vă felicităm pentru alegerea unuia din produsele noastre de calitate. Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi păstraţi-le. 
 

Descrierea produsului  
Acest aspirator de înaltă tensiune pentru distrugerea insectelor elimină cu eficacitate insectele zburătoare. Zburând în 
apropierea aparatului, insectele sunt aspirate de ventilator şi distruse.  

- design nou 
- cu întrerupător 
- uşor de curăţat (perie inclusă) 

 

Conţinutul coletului  
 Aparat electronic pentru distrugerea insectelor zburătoare, cu cablu de alimentare 

 Perie de curăţare 
 

Conectarea la reţeaua electrică 
Aparatul este conceput pentru o tensiune de funcţionare de 230 Volţi~. Înainte de a introduce ştecherul în priză asiguraţi-vă că 
tensiunea instalaţiei dvs. corespunde acestei valori. 
 

Punerea în funcţiune 
1. Insectele zburătoare sunt atrase de lampa cu lumină albastră. Nu amplasaţi aparatul foarte aproape de alte surse de lumină. 

În general, locul cel mai potrivit este locul cel mai întunecos din încăperea de protejat. Amplasaţi aparatul la o anumită 
distanţă faţă de persoane şi alimente pentru a evita posibilitatea ca insectele să se apropie prea mult de acestea. Dacă este 
posibil, închideţi uşile şi ferestrele în timpul utilizării aparatului. 

2. Nu amplasaţi aparatul în faţa unei ferestre sau uşi deschise deoarece insectele nu stau niciodată în zonele cu curenţi de aer. 
 

Pornirea aparatului 
După ce aţi introdus aparatul în priza de la instalaţia casei, setaţi comutatorul (care se află în porţiunea centrală a cablului de 
conectare) pe „I” pentru a putea pune în funcţiune aparatul. 
 

Instrucţiuni de siguranţă 
1. Aparatul nu este potrivit pentru copii. Nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor. 
2. Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă stabilă. 
3. Amplasaţi aparatul într-un loc unde să nu fie la îndemâna copiilor. 
4. Aparatul nu este indicat pentru utilizarea în clădiri cu destinaţie agricolă cum ar fi grajdurile, hambarele, etc. De asemenea, 

aparatul nu este indicat pentru utilizarea în societăţi comerciale cum ar fi cele din alimentaţie, măcelării etc. 
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5. Aparatul se utilizează exclusiv în spaţii interioare. 
6. Înainte de fiecare conectare a aparatului la reţea verificaţi eventualele deteriorări la nivelul cablului de alimentare electrică. 

Cablurile deteriorate trebuie înlocuite imediat la un atelier specializat pentru evitarea pericolelor. 
7. Nu utilizaţi niciodată aparatul dacă acesta prezintă deteriorări vizibile. 
8. Nu utilizaţi aparatul în alt scop decât cel pentru care este prevăzut. 

9. Nu utilizaţi aparatul în spaţii cu lichide uşor inflamabile, praf sau gaze explozive.  
10. Nu introduceţi niciodată niciun fel obiecte în aparat. 
11. Nu efectuaţi niciodată reparaţii ale aparatului pe cont propriu. 
12. Pentru curăţarea şi întreţinerea aparatului respectaţi întotdeauna indicaţiile din aceste instrucţiuni de utilizare. 
 
Atenţie: 

 

În stare de funcţionare aparatul produce „tensiune înaltă". Agăţaţi aparatul de inelul de pe aparat astfel 
încât să fie în afara zonelor uşor accesibile. Nu folosiţi, nu amplasaţi şi nu agăţaţi aparatul în zone uşor 
accesibile. 

 

Avertisment:  Din motive de protecţia mediului se interzice utilizarea în exterior pentru a evita uciderea insectelor 
benefice. 

 

Curăţarea şi întreţinerea  
Deschideţi grilajul negru împingând clapeta în jos şi îndepărtaţi-l.  
Se recomandă golirea aparatului odată pe săptămână. 
 
Atenţie: Înainte de a goli sau a curăţa aparatul, acesta trebuie să fie scos de sub tensiune prin scoaterea ştecherului 

din priză. În cazul în care au rămas muşte agăţate pe grilaj, îndepărtaţi-le numai cu o perie moale. 
Din motive de siguranţă din punct de vedere electric nu curăţaţi niciodată cu apă sau orice alte lichide. 
Utilizaţi numai o cârpă uscată şi fără scame precum şi o perie uscată şi moale. 

 
 

Înlocuirea lămpii 
1. Scoateţi aparatul din priză şi verificaţi să nu se afle sub tensiune.  
2. Deşurubaţi cele şase şuruburi din spate şi îndepărtaţi carcasa. Vă va fi mai uşor dacă îndepărtaţi mai întâi tava de colectare. 
3. Slăbiţi cu grijă lampa din suportul ataşat în partea de jos a sa. Trageţi cu grijă lampa ţinând de la bază, scoateţi-o din soclu şi 

înlocuiţi-o cu una nouă de acelaşi tip. Acum apăsaţi cu grijă lampa înapoi în soclu şi fixaţi la loc grilajul. (Dacă aţi scos tava de 
colectare, nu uitaţi să o puneţi la loc). 

 
Avertisment: Dacă lampa este spartă sau nu se poate deşuruba, apelaţi la un centru specializat autorizat. 
 

Date tehnice 
Sursă de alimentare :  230V ~ 50 Hz 

 
A se utiliza numai în spaţii interioare! 

Clasă de protecţie: II 
Carcasă: ABS 
  
Lampa fluorescentă de 9 Waţi are o arie de acoperire de 15 m
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Consumul de curent:  aprox. 18 Waţi 
Dimensiuni: 19,5 x 10,5 x 25 cm 
 

Instrucţiuni generale de siguranţă 
Important: Garanţia nu acoperă daunele survenite ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de utilizare. ISOTRONIC nu îşi asumă 
nicio responsabilitate pentru daunele rezultate. 
- Utilizaţi aparatul numai la tensiunea indicată. 
- În caz de reparaţii folosiţi numai piese de schimb originale pentru a evita deteriorările grave. 
- Verificaţi cablurile de alimentare şi cablurile electrice conectate la aparat să nu prezinte rupturi sau defecte de izolaţie. În 

cazul în care se constată o defecţiune sau o deteriorare vizibilă nu mai utilizaţi aparatul. 
- Reparaţiile sau alte lucrări, ca de ex. schimbarea unei siguranţe etc., trebuie efectuate numai de către personal calificat. 
- Trebuie să ţineţi cont de faptul că firma ISOTRONIC nu răspunde de erorile de conectare sau de utilizare şi prin urmare nu 

ne asumăm nicio responsabilitate pentru daunele rezultate. 
- Verificaţi întotdeauna dacă aparatul este adecvat pentru utilizarea în amplasamentul ales de dvs.  
 

Informaţii generale 
1. Nu lăsaţi aparate electrice, ambalaje, etc. la îndemâna copiilor. 
2. Eliminaţi ambalajele şi materialele uzate într-un mod corect şi nepoluant.  
3. Transmiterea produsului la terţi se face doar împreună cu instrucţiunile de utilizare. 



 

3 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o  

4. Sub rezerva modificărilor de design şi a datelor tehnice fără o înştiinţare prealabilă în scopul îmbunătăţirii permanente a 
produsului. 

 

 
 

Indicaţii privind protecţia mediului   
La sfârşitul perioadei de funcţionare, produsul nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menajere, ci predat la un centru de 
colectare pentru aparatură electrică şi electronică în vederea reciclării. Simbolul de pe produs, din instrucţiunile de utilizare sau 
de pe ambalaj indică acest lucru. Materialele se pot recicla conform marcajelor de pe ele. Prin reutilizare, reciclarea materialelor 
sau alte forme de revalorificare a aparatelor vechi contribuiţi la protecţia mediului înconjurător. Vă rugăm să vă informaţi la 
autorităţile locale în legătură cu centrele de colectare. 

 
 
 
 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 

Producătorul:   Conrad Electronic SE 
Titularul licenţei:   Conrad Electronic SE 
Adresa:    Str. Klaus-Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
 
Tipul echipamentului:  ASPIRATOR INSECTE CU LUMINĂ UV 9 W 
 
Cod produs:   710001 
 

este în conformitate cu următoarea/le normă/e şi documente: 
 

EN 55014-1: 2006; 
EN 61000-3-2: 2006; 

EN 61000-3-3: 1995 +A1: 2001 + A2: 2005; 
EN 55014-2: 1997 +A1: 2001; 

EN 60335-1: 2002 +A1: 2004 +A11: 2004 +A12: 2006 +A2: 2006 +A13: 2008; 
EN 60335-2-59; 2003 +A1: 2006; 

EN 62233: 2008; 
 

Titlul şi numărul/data normei/lor sau documentelor 
Conform reglementărilor 

2004/108/EC 
2006/95/EC

 
 
 
 
 
 
 
Hirschau, 26 mai 2010 
Locul şi data emiterii       Numele şi semnătura producătorului /  

reprezentantului autorizat 
 
 

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de 
design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2013 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ediția în limba română)    Toate drepturile rezervate 


