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Teisaldatav putukapüüdur 



1 – Teisaldatav putukapüüdur 

Teisaldatav elektrooniline putukapüüdur meelitab väikesi kärbseid ja lendavaid 

hammustavaid putukaid ultraviolettkiirguse abil. Lampi sisenenud putukad lendavad vastu 

elektriliselt laetud võret ja hukkuvad kiiresti, hügieeniliselt ja valutult. 

 

2 – Kirjeldus 

 

 

 

 

 

1) käepide 

2) UV-A lamp 

3) pingestatud võre 

4) plastist kaitsevõre 

5) lüliti 

6) patareipesaga korpus 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Paigutus 

Parim paigutuskoht on 1–3 meetri kõrgusel põrandast. Et lendavaid putukaid meelitatakse 

ultraviolettvalguse abil, ärge asetage seadet muude valgusallikate lähedale. Parim tulemus 

saavutatakse hämaras kohas. Ühtlasi veenduge, et putukate lennuteel ei ole takistusi. 

Asetage seade alati inimtoidust eemale, et putukad ei peaks toidule lähenema. Hoidke 

aknad ja uksed võimalikult kinni. Putukatele ei meeldi tuuletõmme. Ärge asetage seadet 

lahtise akna või ukse lähedale. 

 

4 – Kasutamine 

Eemaldage kogu pakkematerjal. 

Avage seadme korpuse patareipesa, võtke patareihoidik välja ja täitke nelja LR20 tüüpi 

leelispatareiga. Ühendage „+“ plussiga ja „−“ miinusega! 

Asetage seade tasasele ja tugevale aluspinnale. Paigutage seade lastele kättesaamatusse 

kohta. 

Seadme sisselülitamiseks vajutage lülitit. Väljalülitamiseks vajutage uuesti lülitit. 

Enne seadme teisaldamist, puhastamist või hooldamist lülitage seade alati esmalt välja ja 

võtke patareid hoidikust välja. 



5 – Puhastamine 

Puhastage seadet korrapäraselt. 

 Lülitage seade välja ja võtke patareid välja. 

 Surnud putukate eemaldamiseks kallutage seadet ja raputage seda õrnalt. 

 Puhastage seadet väljast kuiva ja pehme lapi või pintsliga. Vajadusel võib 

puhastamiseks kasutada seebivett (sobib enamik kodus kasutatavaid 

puhastusvahendeid). Ärge kasutage söövitavaid või abrasiivseid vahendeid. Laske 

seadmel enne taaskäivitamist täielikult kuivada! 

 

6 – Ohutusnõuded 

 Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi. 

 Enne uue putukapüüduri kasutuselevõttu veenduge, et sellel ei ole kahjustusi. Ärge 

kasutage kahjustatud putukapüüdurit, vaid saatke see asendamiseks maaletoojale 

tagasi.Kasutage selles seadmes ainult nelja LR20 tüüpi leelispatareid. 

 Enne seadme teisaldamist, puhastamist vm käsitsemist kontrollige alati, et 

patareihoidikus ei ole patareisid. 

 See putukapüüdur on ette nähtud kasutamiseks ainult kodumajapidamistes, telkides, 

haagissuvilates jne. 

 Seda putukapüüdurit ei tohi kasutada märjas või niiskes kohas. 

 Ärge asetage seadet lahtise tule või küttekeha lähedale. 

 Ärge kastke seadet vette. 

 Vältige võõrkehade sisenemist putukapüüduri võresse, sest need võivad seadet 

kahjustada. 

 Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta. Lahkumisel lülitage seade alati välja. 

 Töötavat seadet ei tohi jätta laste või teovõimetute inimeste lähedusse ilma 

järelevalveta. Ärge laske lastel seadet mänguasjana kasutada. See seade ei ole ette 

nähtud kasutamiseks lastele või teovõimetutele inimestele või inimestele, kellel ei ole 

seadme kasutamise oskusi või kogemusi. 

 Ärge puudutage pingestatud võre traate. Kui traadid on paindunud, võtke patareid välja 

ja sirgestage kõik paindunud traadid. 

 Ärge kunagi muutke seadme ehitust. 

 Seadet tohivad avada ja/või parandada vaid sellekohaste õiguste ja oskustega töötajad. 

 Kasutage putukapüüdurit ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel. 

 

6 – Tehnilised andmed 

Tüüp  Teisaldatav putukapüüdur 

Lambi võimsus W 4 

Võre pinge V 800 - 1000 

Patareid  LR20 – 1,5 V (4 tk) 

Mõõtmed (kõrgus × läbimõõt) mm 280 × 135 

Kaal kg 0,74 


