Commerciële elektrische insectenbestrijding
Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze op een
veilige plaats zodat u ze in de toekomst opnieuw kunt
raadplegen.
PLUSZAP™
De PlusZap™ is onderdeel van het merk Insect-O-Cutor®, dat
producten levert voor de bestrijding van insecten, en is als
zodanig een effectieve en flexibele commerciële vliegenlamp
die gebruikmaakt van de uiterst effectieve UV-buizen. Beschikbaar
in een aluminium, witte of roestvrij stalen afwerking. De unit kan
in twee maten worden geleverd die beide aan de wand of het
plafond kunnen worden bevestigd of vrijstaand kunnen worden
geplaatst.
INHOUD VAN DE VERPAKKING
- 1 x PlusZap™-vliegenlamp
- 1 x Netsnoer (Type X)
- 2 x Schroeven, muurpluggen en ophangkettingen
- 1 x Ophangbevestiging
- 2 x Krachtige UV-buizen (Gemonteerd)

INSTALLATIE
DE INSTALLATIE MAG ALLEEN WORDEN UITGEVOERD DOOR
ONDERHOUDSPERSONEEL.
De PlusZap™ moet worden gemonteerd zoals wordt aangegeven
in het gedeelte met montageopties in dit document. Buiten
bereik van kinderen houden. Gebruik het verwisselbare netsnoer
en stekker om de PlusZap™ aan te sluiten op een hiervoor
geschikt stopcontact, zoals aangeduid op het specificatielabel
op de opvanglade.
REINIGING
DE UNIT MAG ALLEEN WORDEN GEREINIGD DOOR
ONDERHOUDSPERSONEEL, EN ALLEEN NADAT DE UNIT IS
LOSGEKOPPELD VAN DE NETVOEDING.
Het wordt aanbevolen om het apparaat regelmatig, één keer
per maand, te reinigen. Tijdens het reinigen van de unit moet
deze grondig worden afgenomen met een vochtige doek om
het opgehoopte vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat de unit
volledig droog is voordat u deze weer aansluit op de
netvoeding.

DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD (KLASSE 1)
PRODUCTEN VOOR DE BESTRIJDING VAN INSECTEN
De PlusZap™ is voorzien van UV-buizen om vliegende insecten te
lokken en deze middels een spanningrooster te doden, waarna
ze worden opgevangen in een verwijderbare opvanglade.
WAARSCHUWING
De PlusZap™ is niet bedoeld om te worden gebruikt door
personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal
vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze instructies
krijgen.
Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht
gebruiken om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen.

AFSTAND VAN DE BOORGATEN
METHODE
16w
30w
Wand
254mm 378mm
Staand
Hangend
320mm 466mm

Wand

Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen
door een speciaal snoer, verkrijgbaar bij P+L Systems Ltd of uw
leverancier.

PLAATSINGS- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR DE PLUSZAP™
De PlusZap™ moet idealiter ongeveer twee meter boven de
grond worden gemonteerd, bij voorkeur op de donkerste plek in
de ruimte die moet worden beschermd. Plaats de unit niet in de
buurt van ramen, dakramen of andere lichtbronnen of op een
locatie waar deze wordt verborgen achter meubilair, deuren of
andere obstakels.

Staand

Montageopties

De PlusZap™ mag alleen worden gebruikt ruimtes die vrij van
stof en mogelijk explosieve dampmengsels zijn. Het apparaat is
uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis en is niet geschikt
voor gebruik in schuren, stallen of soortgelijke locaties.

De PlusZap™ zou idealiter 24 uur per dag ingeschakeld moeten
blijven om uw ruimtes vrij te houden van vliegende insecten. De
PlusZap™ heeft 's nachts de grootste aantrekkingskracht op de
insecten omdat er dan geen sprake is van daglicht of andere
concurrerende lichtbronnen.
GARANTIE
De PlusZap™ wordt geleverd met 2 jaar garantie en als het
apparaat wordt onderhouden zoals wordt aanbevolen in deze
instructies, kunt u er jaren plezier van hebben.* Wanneer u
niet-goedgekeurde verbruiksartikelen gebruikt, kan uw garantie
komen te vervallen.

Hangend

*Exclusief buizen en starters. Biedt geen dekking voor schade die is ontstaan als gevolg van
verkeerd gebruik, onjuiste bediening of onjuiste toepassing.

PlusZap 16 en 30

OPVANGLADE VERWIJDEREN
De opvanglade is via een verborgen schakelaar verbonden met de voeding van de
unit. Door de opvanglade te verwijderen, wordt de verbinding verbroken en wordt de
stroomtoevoer naar de lamp onderbroken. Zodoende hebt u veilig toegang tot de unit
voor service- en vervangingswerkzaamheden en het reinigen van de unit.
N.B. WANNEER U DE OPVANGLADE WEER TERUGPLAATST IN DE PLUSZAP™, ZORG DAN DAT
DEZE GOED IN POSITIE WORDT GEDUWD EN DAT DE STROOM WEER WORDT INGESCHAKELD.
VERVANGEN VAN BUIZEN
DE BUIZEN MOGEN UITSLUITEND WORDEN VERVANGEN DOOR ONDERHOUDSPERSONEEL,
EN ALLEEN NADAT DE UNIT IS LOSGEKOPPELD VAN DE NETVOEDING.

Buis vervangen

Om de efficiëntie van de PlusZap™ te waarborgen, moeten de UV-buizen jaarlijks
worden vervangen. Na twaalf maanden is de fosfor coating die de juiste golflengte
UV-licht uitzendt, weggebrand en is de UV-uitvoer aanzienlijk afgenomen.
De UV-buizen vervangen…
1. Verwijder de opvanglade om de stroomtoevoer naar de unit te onderbreken.
2. Draai de buis 90° om deze uit de buishouder te verwijderen.
3. Trek de buis uit de behuizing.
4. Voer de gebruikte UV-buizen af overeenkomstig de lokale WEEE-richtlijnen.
VERVANGEN VAN STARTER
DE STARTER MAG UITSLUITEND WORDEN VERVANGEN DOOR ONDERHOUDSPERSONEEL, EN
ALLEEN NADAT DE UNIT IS LOSGEKOPPELD VAN DE NETVOEDING.
De starters geven een extra vonk om de UV-buis te verlichten. De starters zijn onderhevig
aan slijtage en moeten tegelijk met de UV-buizen worden vervangen.
De starters vervangen…

SPECIFICATIES/VERVANGENDE ONDERDELEN
Unit
Voltage
Afmetingen (mm)
Dekking
Gewicht
Lichtopbrengst
Buizen
Starter

Unit
Voltage
Afmetingen (mm)
Dekking
Gewicht
Lichtopbrengst
Buizen
Starter

Aluminium 16
230V ~ 50Hz
365 x 130 x 262
40 vierkante
meter
2.3 Kg
16W
2 x TVX8-12
2 x I154

Unit
Voltage
Afmetingen (mm)
Dekking

Aluminium 30
230V ~ 50Hz
514 x 130 x 262
80 vierkante
meter
2.5 Kg
30W
2 x TVX15-18
2 x I154

Unit
Voltage
Afmetingen (mm)
Dekking

Gewicht
Lichtopbrengst
Buizen
Starter

Gewicht
Lichtopbrengst
Buizen
Starter

Wit 16
230V ~ 50Hz
365 x 130 x 262
40 vierkante
meter
3 Kg
16W
2 x TVX8-12
2 x I154

Unit
Voltage
Afmetingen (mm)
Dekking

Wit 30
230V ~ 50Hz
514 x 130 x 262
80 vierkante
meter
3.5 Kg
30W
2 x TVX15-18
2 x I154

Unit
Voltage
Afmetingen (mm)
Dekking

Gewicht
Lichtopbrengst
Buizen
Starter

Gewicht
Lichtopbrengst
Buizen
Starter

Roestvrij staal 16
230V ~ 50Hz
365 x 130 x 262
40 vierkante
meter
3 Kg
16W
2 x TVX8-12
2 x I154

Starter vervangen

1. Draai de starter tegen de klok in.
2. Trek de starter uit de unit.

Roestvrij staal 30
230V ~ 50Hz
514 x 130 x 262
80 vierkante
meter
3.5 Kg
30W
2 x TVX15-18
2 x I154
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De informatie met betrekking tot de instructies kan van tijd
tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt. Dit komt omdat
onze producten voortdurend worden verbeterd. Als
zodanig is het niet de bedoeling dat u hierop vertrouwt of
dat de informatie deel uitmaakt van een contract.
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