Professionell insektkontroll med limskiva
Läs noga igenom dessa anvisningar och spara dem på ett säkert
ställe för framtida behov.
Aura™
Som en del av Insect-O-Cutor®-märket för
insektkontrollprodukter är Aura™ en dekorativ flugdödare för
kommersiellt bruk som använder ett mycket effektivt
Synergetic® UV-lysrör och som är avsett att användas med en
höggradig glupac®-limskiva.

INSTALLATION
INSTALLATION BÖR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL
EFTER ATT ENHETEN SÄKERT HAR KOPPLATS FRÅN NÄTET.

Aura™ har ett främre skydd som kan vändas ner så att
Synergetic® UV-lysröret, glupac®-limskivan och startenheten är
lätta att komma åt för byte. Aura™ kan antingen monteras på
väggen med de två medföljande väggskruvarna eller helt
enkelt placeras vågrätt på ett bord.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
− 1 x Aura™ flugdödare
− 1 x glupac®-limskiva impregnerad med feromon.
− 1 x elkabel (typ X)
− 1 x högeffektivt Synergetic® UV-lysrör (insatt)
− 2 x skruvar och väggproppar
− 1 x skydd för fast inkoppling

Om Aura™ monteras på en vägg ska den medföljande
löstagbara IEC strömkabeln bara kopplas i närmaste
vägguttag, eller så kan en diskretare anslutningsmetod
användas, dvs. en fast anslutning till en strömkälla.

VARNING – DENNA APPARAT MÅSTE JORDAS (KLASS 1)

Märk vid fast anslutning först ut de två fästpunkterna med hjälp
av ”fastanslutningsschablonen för väggmontering” på det
bifogade papperet innan väggproppar och
fastsättningsskruvar installeras. Avlägsna den främre
metallskivan på produkten genom att skruva upp de tre
fästskruvarna. (bild 1) Avlägsna sedan de tre korta
anslutningsledningarna som kopplar IEC-kontakten till
kontaktdosan genom att trycka på de tre fjäderhållarna. (bild
2) & (bild 3) Täck den extra IEC-kontakten med det
medföljande skyddet. (bild 4)
Avlägsna därefter den uttagbara delen i den bakre plastskivan
med en kniv så att ett intag för fastanslutningsledningen bildas.
(bild 5) Sätt enheten mot de två väggskruvarna och mata in
ledningen genom det nyss gjorda hålet. (bild 6) För in den
spänningsförande ledningen, nolledaren och
jordningsledningen i de respektive fjäderhållarna. (bild 7) Sätt
sedan tillbaka den främre metallskivan, (bild 8) innan det
främre skyddet vänds tillbaka på plats. (bild 9)

INSEKTKONTROLLPRODUKTER
Aura™ använder ett ultraviolett lysrör med högspänning för att
locka flygande insekter och håller kvar de infångade
insekterna på en limskiva som impregnerats med feromon för
inspektion och hygienisk kassering.
VARNING
Aura™ får inte användas av barn eller personer med minskad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller vilka inte har
tillräcklig erfarenhet och skolning, såvida de inte övervakas
eller har fått instruktioner.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med
apparaten.
Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av en fackman
med en elkabel som kan fås hos P+L Systems Ltd eller
återförsäljare.
PLACERING
DENNA ENHET ÄR ENDAST FÖR INOMHUSBRUK.
För de flesta slag av flygande insekter ska Aura™ helst fästas
ca två meter ovanför marken, gärna på det mörkaste stället
av det område som ska skyddas. Placera inte enheten nära
fönster, takfönster eller andra ljuskällor, eller där den kan
skymmas av möbler, dörrar eller andra hinder. Aura™ ska helst
synas från alla ställen inom det område som ska skyddas.
Aura™ kan emellertid på grund av sin unika design också
monteras lågt nere vid marken så att den på bästa sätt kan
fånga avloppsflugor utan att avslöja de fångade flugorna för
kunderna.
ANVÄNDNING AV AURA™
Aura™ ska helst vara igång 24 timmar om dagen för att
garantera att det inte finns flygande insekter i utrymmena.
Insekterna lockas mest till Aura™ på natten när det inte finns
konkurrens från dagsljus eller andra ljuskällor.

INNAN FAST ANSLUTNING GÖRS KONTROLLERA ATT
HUVUDSTRÖMBRYTAREN SÄKERT HAR KOPPLATS FRÅN.

RENGÖRING
RENGÖRING BÖR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL EFTER
ATT ENHETEN SÄKERT HAR KOPPLATS FRÅN NÄTET.
Det rekommenderas att enheten rengörs regelbundet i
samband med byte av limskiva. Då glupac®-limskivan har
tagits bort ska enheten noggrant torkas av med en fuktig trasa
och all ansamlad smuts bör avlägsnas. Se till att enheten är helt
torr innan den kopplas på nytt till nätet.
MONTERING AV FASTSÄTTNINGSCENTER
METOD
Aura 30
Vägg
80 mm
Bord
-

Vägg

Bord

GARANTI
Aura™ har en två års garanti och om enheten underhålls enligt
rekommendationerna i dessa anvisningar ska den fortsätta
fungera i flera år.* Garantin kan förfalla om icke godkända
delar används. Se till att äkta glupac®-limskivor används
tillsammans med denna produkt.
*Lysrör, limskivor och startenhet ingår inte. Gäller inte om enheten går sönder på grund av
missbruk, felaktig användning eller om den används i en oriktig tillämpning.

Monteringsalternativ
Aura™

BYTE AV LIMSKIVA
KONTROLLERA ALLTID FÖRE BYTE AV LIMSKIVA ATT ENHETEN ÄR KOPPLAD FRÅN NÄTET.

För utbyte av limskivan…
1. Vänd ner det främre skyddet.
2. Avlägsna den använda glupac®-limskivan genom att försiktigt dra ut den ur enheten.
3. Avlägsna den skyddande pappersfilmen från den nya glupac®-limskivan.
4. För in de raka kanterna på den platta limskivan in i springan mellan det vågräta
skyddet och den lodräta lysrörstommen.
5. Kläm sedan ihop limskivan så att den får en konisk form och placera limskivan under
de två ”främre” metallklämmarna.
6. Tryck sedan limskivans två "papphörn” under de två ”bakre” metallklämmarna.
Se alltid till att de valda äkta glupac®-limskivorna passar till enheten. De kan fås från
ohyrabekämparen eller P+L Systems Ltd.
BYTE AV LYSRÖR
BYTE AV LYSRÖR FÅR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL EFTER ATT ENHETEN SÄKERT HAR
KOPPLATS FRÅN NÄTET.

Utbyte av limskiva

Limskivan ska ersättas varje månad med en äkta glupac®-limskiva. Användning av icke
godkända limskivor kan göra garantin ogiltig. Aura™ levereras med en höggradig gul limskiva
med tryckta galler för att insekterna lätt ska kunna uppskattas och övervakningen ska kunna ske
lätt.

För att försäkra att Aura™ effektivt fångar flygande insekter ska UV-lysröret bytas ut årligen. Efter
tolv månader har fosforbeläggningen som avger den rätta våglängden UV-ljus brunnit bort och
UV-strålningen har avsevärt minskat.
För utbyte av UV-lysröret…
1. Vänd ner det främre skyddet.
2. Lossa på trådklämmorna för lysröret.
3. Dra ut lysröret ur ställningen.
4. Kassera det använda UV-lysröret i enlighet med lokala WEEE-bestämmelser.
BYTE AV STARTENHET
BYTE AV STARTENHET BÖR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL EFTER ATT ENHETEN SÄKERT HAR
KOPPLATS FRÅN NÄTET.
Startenheten ger en extra gnista som tänder UV-lysröret. Startenheten förslits och ska bytas ut
samtidigt som UV-lysröret.
För att byta ut startenheten…
1. Rotera startenheten moturs.
2. Dra lös startenheten från enheten.

Utbyte av lysrör

SPECIFIKATION / UTBYTESDELAR
Enhet
Spänning
Mått (mm)
Räckvidd
Vikt
Ljusstyrka
Lysrör
Startenhet
Limskivor (x6)

Aura™
230V ~ 50Hz
270 x 270 x 135
40 m2
1,9 kg
22 W
1 x TG22
1 x I154
INL198 (gul)

Utbyte av startenhet
WEEE Compliance No. 01576542
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Sterling House
Grimbald Crag Close
Knaresborough
North Yorkshire
HG5 8PJ UK

T +44 (0)800 988 5359
F +44 (0)1423 863 497
W www.pandlsystems.com
E info@pandlsystems.com

Information som ges i dessa anvisningar ändras
och uppdateras från tid till annan. Detta sker på
grund av att våra produkter hela tiden utvecklas.
Därför är avsikten inte att du skall stöda dig på den
eller att den ska utgöra någon del av ett kontrakt.
P+L Systems Ltd
© 2012

Monteringsschablon för fast anslutning
Väggskruvar

Kabelintagets läge
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