
 Warnings: The Atomlight L40/L40s should not be installed near potentially explosive, flammable, wet and humid or 

uncommonly dusty areas. Do not apply excessive force when installing the cover of the unit as it could warp if bended too far. 

The electric insect traps should be installed at least 1.80-2.00 m from the ground, so as to keep out of reach of children. This is also  

the optimum height for flying insects to be attracted to UV light. 

 

Installation: To mount the unit, first be sure you have selected the most ideal area to install the insect trap.(The unit will work most 

effectively in the darkest part of the room, so do not position in close proximity to windows). After you have chosen the perfect spot, 

measure approximately 1.80-2.00m up from the floor. You can then drill 4 holes into the wall and use 4 screws to securely mount the 

unit. Cleaning: Unplug the appliance and then clean with a dry cloth. 

 

Replacing UV lights: To replace the UV light, first unplug the appliance. Wait until the lamp has cooled down to the point where it is 

safe to handle. Unscrew the lamp, dispose of it safely, and screw on the new lamp. L40/L40s are guaranteed for 2 years (excludes 

bulbs). 
 

 
Προειδοποιήσεις : Τα προιόντα της Atomlight δεν πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος 
έκρηξης/ανάφλεξης ή περιοχές µε υγρασία/νερό ή µε ψηλά επίπεδα σκόνης..  
Οι εντοµοπαγίδες πρέπει να τοποθετούνται σε ύψος 1.80-2.00 µ απο το επίπεδο του πατώµατος. Έτσι δεν θα είναι 

προσβάσιµες στα παιδιά αλλά και επειδή 1.80-2.00 µ είναι το βέλτιστο ύψος στο οποίο τα ιπτάµενα έντοµα έλκονται από το 
UVlight.  
Τοποθέτηση : Για να στερεώσετε την εντοµοπαγίδα πρέπει πρώτα να επιλέξετε την κατάλληλη τοποθεσία.(Η εντοµοπαγίδα θα 
έχει καλύτερη απόδοση αν τοποθετηθεί στο πιο σκοτεινό σηµείο του δωµατίου, έτσι είναι καλύτερα να µην τοποθετείται κοντά σε 
παράθυρα. Μετά την επιλογή της θέσεως, µετρείστε περίπου 1.80-2.00 µ απο το πάτωµα. . Βγάλτε 4 τρύπες στον τοίχο και 
τοποθετήστε τις βίδες και τη µηχανή. Παρέχεται εγγύηση 2 χρόνων για την L40/L40s (εξαιρουµένων των λαµπτήρων). 
Καθαριότητα : Σε περίπτωση που θέλετε να καθαρίσετε την µηχανή πρώτα βγάλτε την πρίζα από το ρεύµα. Χρησιµοποιείτε 
στεγνό πανί. . .  
Αλλαγή UV lights : Για να αλλάξετε τη λάµπα πρέπει πρώτα να βγάλετε την πρίζα της εντοµοπαγίδας από το ρεύµα. 
Στην συνέχεια (αφού περιµένετε να κρυώσει), ξεβιδώστε την παλιά λάµπα και τοποθετείστε την καινούργια.  

 

EN Package Contents 
GR Περιεχόμενα Κιβωτίου 

 

EN 2 x Atomlight UV tube 
GR 2 x Atomlight UV λάμπες 

 
 
 
 
 
 

 

EN 1 x UK or EU plug 
GR 1 x EU ή UK πρίζα 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

EN 1 x Atomlight Unit 
   GR 1 x Συσκευή Atomlight 

 
 

 
UV Tube: 2 x 20w 
Coverage: 70 m2 

Voltage: AC 230v-240v 
Frequency: 50Hz- 60 Hz 

Consumption: 0.16A 
Dimensions (cm): Width: 43cm Length: 23cm Depth: 8cm  
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