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Professionel insektbekæmpelse med limplade 

Læs disse instruktioner omhyggeligt, og opbevar dem 
på et sikkert sted til senere brug. 
Advarsel – DETTE APPARAT SKAL VÆRE JORDET (KLASSE 1) 

Infiniti® må ikke anvendes af børn eller personer med 
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel 
på erfaring og viden, medmindre de har modtaget oplæring 
eller vejledning. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de 
ikke leger med apparatet. Ikke egnet til anvendelsesformål, 
hvor der kan forekomme potentielt sprængfarlige miljøer. 
Der kan opstå hud- eller øjenskader ved direkte 
eksponering til ultraviolet lys i længere perioder. Sørg altid 
for, at enheden er koblet fra strømforsyningen før enhver 
form for servicering. 
DENNE ENHED ER KUN TIL INDENDØRS BRUG, IKKE EGNET TIL 
BRUG I STALDE OG LIGNENDE STEDER. OPBEVARES 
UTILGÆNGELIGT FOR BØRN 

 

INFINITI® 

Infiniti® adskiller sig fra andre insektsfangere med limplade, 
ved at anvende en unik patenteret* limplade og en 
patenteret* UV-kilde, der sikrer høj effektivitet. Infiniti® har en 
stilfuld og moderne æstetik, og indeholder funktioner, der gør 
servicering, og installation, hurtig og nem. En specialdesignet 
Glupac®-limplade skubbes ind fra bunden af enheden, og er 
placeret lige foran UV-LED'erne, hvilket forbedrer 
tilgængeligheden, og sikrer en insektfangere med en 
slankere profil, samtidig med at der opnås 67 % besparelse 
på energiomkostningerne. 
*Patenter under behandling 

Pakkens indhold 
1 x Infiniti® 4 insektsfanger 
2 x Gluepac® limplader 4 x 
UV LED-bånd (monteret) 
1 x netkabel (monteret) 

Insektbekæmpelsesprodukter 

Infiniti® anvender ultraviolette LED'er med høj effektivitet 
til at tiltrække flyvende insekter, og de fangede insekter 
bliver på limpladen, hvilket gør, at de kan identificeres, og 
kan bortskaffes på hygiejnisk vis. 

 

Placering og brugsvejledning 
Ideelt set bør enheden monteres ca. 2 meter over jorden, 
men der skal tages hensyn til frihøjde, og hovedhøjde for 
personer, og anden trafik. Der skal tages hensyn til 
adgangsforholdene i forbindelse med servicering. Enheden 
skal helst placeres på det mørkeste sted i det område, der 
skal beskyttes. Placer ikke enheden tæt på vinduer, 
ovenlysvinduer eller andre lyskilder, eller på steder hvor den 
kan være skjult. Infiniti® skal anvendes i et miljø, med en 
temperatur på, eller under 30° C, for at sikre den bedst 
mulige UV-effekt gennem hele enhedens levetid. Enheden 
skal helst være synlig fra alle dele af det område, der skal 
beskyttes. Enheden skal ideelt set være i drift 24 timer i 
døgnet. Insekter er mest tiltrukket af Infiniti-enheder om 
natten, når der ikke er konkurrence fra dagslys eller andre 
lyskilder. 

 

Garanti 

Infiniti® er omfattet af tre års garanti, og hvis enheden 
vedligeholdes, som anbefalet i denne vejledning, burde 
den fortsætte med at virke i mange år.** Anvendelse af 
ikke-godkendte forbrugsvarer kan gøre garantien ugyldig. 
Der skal anvendes originale Glupac®-limplader, og 
originale Pelsis UV LED-bånd sammen med dette produkt. 
**LED-bånd og limplader er ikke omfattet. Dækker ikke 

nedbrud på grund af misbrug, ukorrekt betjening, eller 
brug i en ukorrekt sammenhæng. 

Installation 

Vi anbefaler, at installatøren har en anden person til at 
hjælpe, når enheden monteres på, og fjernes fra 
loftsophænget. Udvis forsigtighed, hvis arbejdet foretages fra 
en stige. Sørg for, at loftsophænget, og loftets 
fastgørelsespunkter, er tilstrækkeligt stærke. Vi anbefaler, at 
de to loftsophængs- og fastgørelsesanordningers kapacitet 
er på mindst 30 kg. Vi anbefaler, at enhedens 
fastgørelseselement er en metalkonstruktion. Enheden må 
ikke løftes, trækkes, eller hænges op i netledningen. 
Når Infiniti®-enheden er monteret, indsættes Glupac®-
limpladen som beskrevet i afsnittet om udskiftning af limplade 
i dette dokument. Tilslut de to ledninger fra enhedens 
underside, og slut strømkablet til en passende strømforsyning. 

Rengøring 

RENGØRING BØR KUN FORETAGES, NÅR ENHEDEN ER 
KOBLET FRA STRØMFORSYNINGEN. 
Det anbefales, at rengøring udføres regelmæssigt hver måned, 
når limpladen udskiftes. Når Glupac®-limpladen fjernes, skal 
enheden tørres grundigt af med en fugtig klud for at fjerne 
eventuel ophobning af snavs. Sørg for, at enheden er helt tør, 
før den sluttes til strømforsyningen igen. 

Udskiftning af limplade 

UDSKIFTNING AF LIMPLADE BØR KUN FORETAGES, NÅR 
ENHEDEN ER KOBLET FRA STRØMFORSYNINGEN. 
Limpladerne skal udskiftes hver måned, med originale Glupac®-

limplader. Begge limplader skal udskiftes samtidig. Dette kan 
gøres på stedet. Anvendelse af ikke-godkendte limplader kan 
gøre garantien ugyldig. Infiniti® leveres med en sort limplade af 
høj kvalitet, med trykte gitre, der gør det nemt, at evaluere og 
holde øje med insekter. 
Sådan fjernes den gamle limplade: Åbn først 
frontafskærmningen, hvorefter midter- og bundpanelet 
svinger ned. Hold fast i limpladens nederste kant ved højre og 
venstre kant, og skub limpladen en smule opad, og bagud 
for at løsne det fra placeringspunkterne. Træk limpladen 
nedad og ud af enheden. 
Sådan isættes en ny limplade: Fjern beskyttelsespapiret. Før 
den øverste kant af limpladen ind i enhedens glideskinner. 
Skub limpladen opad, og på plads, og fastgør derefter de 
nederste hjørner i placeringspunkterne. Luk 
frontafskærmningen. 

 

I overensstemmelse med den europæiske 
lovgivning vedrørende UV-eksponering 
anbefaler Pelsis, at denne enhed placeres 
mindst to meter fra et arbejdsområde, hvor 
personalet kan være direkte vendt mod 
enheden i op til 2,5 timer om dagen. 
Alle tilfælde er dog forskellige, og  
installatøren bør benytte denne, og andre 
anbefalinger i denne vejledning til, at 
vurdere den mest hensigtsmæssige 
placering af enheden. 
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Fjernelse af limplade 



® 

 

 

Professionel insektbekæmpelse med limplade 

Udskiftning af LED 

UDSKIFTNING AF LED BØR KUN FORETAGES, NÅR ENHEDEN ER 
KOBLET FRA STRØMFORSYNINGEN. LED-BÅND SKAL UDSKIFTES 
HVERT TREDJE ÅR. 

 

Af sikkerhedshensyn anbefaler vi, at enheden fjernes fra 
loftsophænget, når LED-båndene udskiftes. Alle fire LED-
bånd skal udskiftes samtidig. 

 

Fjernelse af gamle LED-bånd 
1. Åbn frontafskærmningen, og fjern limpladen. 

Vend mod enheden, og fjern det gamle LED-bånd ved at 
skubbe det til højre, indtil båndets tilslutningspunkt til venstre er 
fri af kabinettet. Brug den fremspringende del på toppen af 
båndet til at hjælpe med at skubbe LED-båndet. 
2: Skub LED-båndet opad, indtil det er fri af fjederklemmerne. 
Brug den fremspringende del i bunden af båndet til at hjælpe. 
3: Tag båndet ud af enheden. 

Installation af et nyt LED-bånd 

Vend mod enheden, og hold det nye LED-bånd, så LED'erne 
vender mod dig, og stikket er til venstre for dig. 
Placer det nye LED-bånd, så det er placeret lige over 
fjederklemmerne, og ligger fladt mod enhedens bagside. 
Skub LED-båndet ned under fjederklemmerne, indtil den 
nederste kant af båndet flugter med enhedens kabinet. Skub 
LED-båndet til venstre ind i kabinettet, indtil LED-båndet er 
tilkoblet. Kontroller, at LED-båndene er monteret korrekt ved 
at lukke frontafskærmningen, og tilslutte strømmen igen. Hvis 
LED'erne ikke lyser, skal du afbryde strømmen, åbne  
frontafskærmningen og kontrollere, at LED-båndene er fuldt 
tilkoblet. Herefter kan lim indsættes. 
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Udskiftning af LED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For private husholdninger: Information om 
bortskaffelse for brugere af WEEE 
Dette symbol (figur 1) på 
produktet/produkterne og/eller de 
medfølgende dokumenter betyder, at brugt 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke må 
blandes med almindeligt husholdningsaffald. 
Aflever produktet/produkterne gratis på 
særlige indsamlingssteder med henblik på 
korrekt behandling, genindvinding og 
genanvendelse. 

 

Alternativt kan man i nogle lande returnere produkterne til 
en lokal forhandler ved køb af et tilsvarende nyt produkt. 

 

Korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager til at spare 
værdifulde ressourcer, og forhindre potentielle negative 
virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers 
kunne opstå, som følge af uhensigtsmæssig 
affaldshåndtering. 

 

Kontakt de lokale myndigheder for yderligere 
oplysninger om det nærmeste indsamlingssted. 
Der kan muligvis udstedes bøder, for ukorrekt 
bortskaffelse af dette produkt i overensstemmelse med 
den nationale lovgivning. 
For professionelle brugere i Den Europæiske Union. 

Hvis du ønsker at bortskaffe elektrisk og elektronisk udstyr 
(EEE), bedes du kontakte din forhandler eller leverandør 
for at få yderligere information. 

 

For bortskaffelse i lande udenfor Den Europæiske Union. 
Dette symbol gælder kun i Den Europæiske Union (EU). 
Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du 
kontakte dine lokale myndigheder eller forhandleren for 
at få information om den korrekte bortskaffelsesmetode. 
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SPECIFIKATION/UDSKIFTNINGSDELE 

Enhed Infiniti® 

Spænding 230 V ~ 50 Hz 

Mål (mm) 500 (l) x 370 (h) x153 (d) 
Vægt 9,0 kg 

LED-bånd 4 x LED8S 

limplade 2 x INL288 (sort) 
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(figur 1) 


