
 

PUTUKATAPJA 
 

Putukatapja meelitab lendavaid putukaid (kärbsed, koid, sääsed jm) ligi nn musta 
valgust kiirgava UV-lambi abil ja annab neile kõrge pinge all olevate metallvõrede 
kaudu surmava elektrilöögi. 
 
Putukatapja on õhuke ja nüüdisaegse disainiga, väga tõhus ja ohutu, 
mitteummistuva surmamisvõre ja krobelise või mati roostevaba pinnaga. 
 
Spetsiaalse konstruktsiooniga UV-toru tekitab mustaks valguseks nimetatavat 
ultraviolettkiirgust, mis on inimorganismile ja lemmikloomadele täiesti kahjutu. 
 
Väline võrk kaitseb inimest kokkupuute eest võrega. 
 
Protsessiga ei kaasne kemikaale, auru, lõhna ega pritsmeid; kõik on puhas ja 
saastevaba. 
Putukatapja sobib suurepäraselt kasutamiseks ruumides, nt elamutes, tehastes, 
toidukauplustes, tapamajades, haiglates jm. 
 
HOIATUSED 
• Enne seadme sisselülitamist tuleb kontrollida toitepinget. Kui seade on sisse 

lülitatud, ärge puudutage sisemist kõrgepingega võret. Elektrilöögi oht. Kui 
seade on sisse lülitatud, ärge asetage võre vahele metallesemeid. 

• Seade on mõeldud kasutamiseks ainult sisetingimustes. Seade ei sobi 
kasutamiseks lautades, tallides ja muudes sarnastes kohtades. Seadet ei tohi 
kasutada kohtades, kus võib esineda süttivaid aure või plahvatusohtlikku tolmu. 
Seade tuleb riputada või kinnitada lastele kättesaamatusse kohta (vähemalt 2 m 
kõrgusele). 

• Elektrilöögi vältimiseks ärge eemaldage seadistamise käigus ühtegi seadme 
kohtkindlat osa. Ohutuse tagamiseks tuleb kahjustatud toitejuhe, lamp, käiviti või 
muu osa lasta välja vahetada tootjal, tema hoolduspartneril või sarnase 
kvalifikatsiooniga isikul. 

• Enne seadme puhastamist tuleb pistik vooluvõrgust välja tõmmata. 
Kõrgepinge-metallvõrku tuleb puhastada sobiva harjaga ja kogumisanum tuleb 
iga nädal tühjendada surnud putukatest. Enne seadme puhastamist ja 
parandamist tuleb toide alati välja lülitada. 

• Kõrgepingevõrku ei tohi puudutada sõrme või metallesemega. 
• Ärge peske seadet veega ega jätke seda vihma kätte. 
• Seadet ei tohi kasutada tule- ja/või plahvatusohtlikus keskkonnas. 
• Seade ei sobi kasutamiseks garaažis, tallis jms. 
• Seadet tohib parandada ainult tootja või kvalifitseeritud elektrik. 
• Tuleb veenduda, et elektrivõrgu pinge ja sagedus on seadmele sobivad. 

Kahjustuse või ohu vältimiseks tuleb seade maandada. 
• Kõrgepinge! Hoidke lapsed eemal! 
• Putukatapjat tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. 
Nimipinge: 230 V vahelduvpinge 
Nimisagedus: 50 Hz 
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