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IK12 – IK16 – IK30 – IK40 



 
TÖÖPÕHIMÕTE 

 
Putukatapja tekitab spetsiaalse lainepikkusega ultraviolettkiirgust (inimesele ohutu), 
mis halvab putukate, eriti kärbeste ja sääskede kesknärvisüsteemi. Seade meelitab 
putukad enda sisse, kus nad hukkuvad pingestatud traatvõrgul. 
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TOIME 

 
1. Putukatapja mõjub kõige efektiivsemalt kärbestele ja sääskedele. Putukaid 

ligitõmbava peibutise, nt puuviljakoorte kasutamine võib efektiivsust veelgi 
suurendada. 

2. Putukatapja kasutamise esimesel päeval on surnud sääskede ja kärbeste kogus 
suur. Seadme pideval kasutamisel nädala jooksul olukord stabiliseerub ning on 
teie kontrolli all. 

3. Putukatapjad genereerivad ka infrapunakiirgust, mis meelitab putukaid talve 
alguses ja vähendab nende „plahvatuslikku sündivust“ kevadel. 

 
 
PAIGALDAMINE 

Putukatapja paigaldamisel on oluline leida sellele toas sobiv koht. 
1. Riputage seade toa keskele, siis levib ultraviolettkiirgus mööda tuba ja meelitab 

putukaid kõikidest toa osadest. 
2. Riputage putukatapja seinale või nurka, kui tuba ei ole piisavalt suur. 
1. Kõige parem on riputada seade 1,5–2 m kõrgusele, sest enamik kärbseid ja 

sääski lendab sellel kõrgusel. Eriti kahjulike sääskede püüdmiseks võite 
putukatapja riputada ka ühe meetri kõrgusele. 

3. Putukatapja võib rippuda oma rõngaste otsas või seista kapil või laual. 
Veenduge, et alus on stabiilne! 

4. Paigaldage putukatapja suhteliselt pimedasse kohta, mitte otsese päevavalguse 
kätte (aknad, uksed), sest päevavalgus nõrgendab putukatapja kiirgust. 
Tehisvalgus ei nõrgenda putukatapja kiirgust. 

 
 
KASUTAMINE JA HOOLDUS 

1. Putukatapja sisselülitamiseks ühendage pistik pistikupesasse ning seejärel 
lükake lüliti sisselülitatud asendisse „on“ („l“ alla). Märgutuli süttib ja seade on 
sisse lülitatud. 



 
2. Seade võib töötada katkematult 24 tundi ja seda võib kasutada aastaringselt. 
3. Liigne tolm võib mõjutada valgust, liiga palju saastunud esemeid võib mõjutada 

sääskede ja/või kärbeste tapmist. Seega lülitage seade aeg-ajalt välja, võtke 
pistik seinakontaktist, avage kaitsevõrk ja puhastage lambid, elektrivõre ja kate. 
Puhastage ka alumiiniumpinda, mis peab olema läikiv, kuna kärbestele meeldib 
lennata puhkama puhtale ja säravale pinnale. Puhas ja särav putukatapja on 
tõhusam. Ärge kasutage korrodeerivat puhastusvahendit. 

4. Enne seadme avamist lülitage see alati välja ning eemaldage pistik pesast. 
Seejärel avage tagakülje kaitsevõrk (see on see külg, kus ei ole lülitit). Selleks 
tõmmake võrk alla ja kohe, kui võimalik, kallutage see ette. Nüüd võite näiteks 
vahetada lambi või puhastada seadme sisepinda. 

5. Efektiivne valguslaine ja surmav tulemus 
vähenevad, kui putukatapja lampi on 
kasutatud mitu kuud järjest. 

6. Luminofoorlambi vahetamiseks lülitage 
seade välja ning eemaldage pistik pesast. 
Kallutage tagakülje kaitsevõre lahti (vt p 4). 
Keerake lampi 90° ja lükake see üles, 
kinnitusest välja. Paigutage uus lamp 
vertikaalsete tihvtide abil kinnitisse. Vajutage 
lamp alla, kuni kuulete klõpsatust, seejärel 
keerake lampi 90°. Sulgege kaitsevõrk. Võite 
putukatapja uuesti sisse lülitada. 

 
 
MÄRKUSI PAIGALDAMISE KOHTA 

 
1. Kasutage ainult maandatud pistikupesa. 
2. Vältige laste kokkupuutumist putukatapjaga. 
3. Ärge puudutage pinge all olevat võret, isegi mitte traadi, pliiatsi või muu 

esemega. 
4. Enne koguri puhastamist lülitage toide välja. 
5. Seadme ohutuse huvides peab kahjustunud toitejuhtme välja vahetama tootja 

või kvalifitseeritud isik. 
6. Toode sobib kasutamiseks ainult sisetingimustes. 



 
RIKKED JA NENDE KÕRVALDAMINE 

 
Luminofoorlamp ei tööta. 
• Kaitse on katki. Vahetage välja. 
• Lamp ei saa ühendust. Parandage. 
• Lamp on katki. Vahetage välja. 
• Käiviti ei ole töökorras. Vahetage välja. 
• Survepool ei ole töökorras. Vahetage välja. 
• Elektrijuhe ei anna ühendust. Ühendage. 
 
Võres ei ole pinget. 
• Elektrijuhe on toitevõrku ühendamata. Ühendage elektrijuhe uuesti. 
• Trafos on lühis. Vahetage välja. 
• Kaitse on katki. Vahetage välja. 
 

Enne mistahes parandustööde alustamist eemaldage pistik alati pesast! 

 
TEHNILISED ANDMED 

 
Pinge 220–240 V - 50 / 60 Hz 
Võimsustarve IK12: 24 W 
 IK16: 27 W 
 IK30: 48 W 
 IK40: 53 W 
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