
Controlo de insetos através de placa adesiva 
para utilização profissional
eia estas instruções cuidadosamente e guarde-as num local seguro para 
consulta futura. 

INFINITI®

O Infiniti* distingue-se dos outros exterminadores de insetos de placa 
adesiva pela utilização de uma placa adesiva exclusiva e patenteada* e 
de uma fonte de UV patenteada* que dotam a unidade de uma eficácia 
soberba. Com um design sofisticado e contemporâneo, o Infiniti® possui 
características que permitem uma instalação e uma manutenção rápida e 
fácil. Introduz-se uma placa adesiva Glupac® concebida especialmente 
para o efeito pela parte inferior da unidade, ficando esta assente 
diretamente em frente aos LEDs UV, o que facilita o acesso e possibilita que 
o exterminador de insetos seja mais fino, ao mesmo tempo que 
proporcionando uma poupança de 67% em custos operacionais 
energéticos.
*Patente pendente

Conteúdo da embalagem
1 exterminador de insetos Infiniti®
1 placa adesiva Glupac®
1 cabo de alimentação (Tipo X)
2 fitas de LEDs UV (instaladas)
4 parafusos e tomadas
1 modelo de montagem na parede
AVISO – ESTE APARELHO TEM DE SER LIGADO À TERRA (CLASSE 1)

Produtos de controlo de insetos
O Infiniti® utiliza LEDs ultravioleta de alta eficácia para atrair insetos 
voadores e retém os insetos capturados numa placa adesiva que permite 
a respetiva inspeção ou eliminação higiénica.

Aviso
O Infiniti® não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que revelem falta 
de experiência e conhecimento, exceto se supervisionadas ou se tiverem 
recebido formação. As crianças devem ser supervisionadas, para garantir 
que não brincam com o aparelho. Não adequado para aplicações em 
que possam existir ambientes potencialmente explosivos. Poderão ocorrer 
lesões cutâneas ou oculares em resultado da exposição direta a luz 
ultravioleta por períodos prolongados. Certifique-se sempre de que a 
unidade está desligada da corrente elétrica antes de efetuar qualquer 
tipo de manutenção.

Pacemaker cardíaco
A unidade Infiniti® utiliza ímanes para manter a tampa frontal fechada. 
Mantenha os ímanes longe de pacemakers. O funcionamento dos 
pacemakers cardíacos é afetado pela proximidade a ímanes. Os ímanes 
podem colocar um pacemaker a funcionar de forma desadequada para 
o respetivo utilizador, podendo prejudicar a sua saúde.

Posicionamento e orientação de utilização
ESTA UNIDADE DESTINA-SE APENAS A UTILIZAÇÃO EM ESPAÇOS INTERIORES, 
NÃO SENDO ADEQUADA PARA UTILIZAÇÃO EM CELEIROS, ESTÁBULOS E 
LOCAIS SEMELHANTES. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.  
Infiniti® deverá, de preferência, ser colocado cerca de dois metros acima 
do nível do chão, se possível no local mais escuro da área a proteger. Não 
coloque a unidade perto de janelas, claraboias ou outras fontes de luz, ou 
em locais onde possa ser ocultada por mobiliário, portas ou outros 
obstáculos. O Infiniti® deverá ser utilizado em ambientes com temperaturas 
iguais ou inferiores a 30 °C (86 °F) para garantir a melhor saída de UV ao 
longo da vida útil da unidade. Idealmente, o Infiniti® deverá ser visível a 
partir de qualquer ponto da área a proteger. O Infiniti® deverá, de 
preferência, estar em funcionamento 24 horas por dia, o que assegura que 
as suas instalações são mantidas livres de insetos voadores. Os insetos são 
atraídos pelo Infiniti® principalmente durante a noite, altura em que a 
unidade não sofre interferência da luz do dia ou de outras fontes de luz.

Garantia
O Infiniti® tem uma garantia de três anos e, se for alvo de manutenção 
conforme recomendado nas presentes instruções, deverá manter-se em 
boas condições de funcionamento durante muitos anos.** A utilização de 
consumíveis não aprovados pode invalidar a garantia. Certifique-se de que 
são utilizadas placas adesivas Glupac° e fitas de LEDs UV da Pelsis genuínas 
em conjunto com este produto.
**Excluindo fitas de LEDs e placas adesivas. Não abrange avarias devido a 
utilização indevida, operação incorreta, ou utilização numa aplicação 
incorreta.

Instalação
A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA APENAS POR PESSOAL DE 
ASSISTÊNCIA.
Utilize as buchas e os parafusos fornecidos para montagem na parede. 
Certifique-se de que utiliza as buchas corretas para materiais de montagem 
especiais, como gesso cartonado. Marque os quatro pontos de fixação na 
superfície de montagem utilizando, para tal, o modelo de montagem na 
parede fornecido. Faça quatro furos no local dos pontos de fixação 
marcados e, em seguida, insira as buchas. Instale os parafusos de fixação, 
deixando as cabeças ligeiramente acima da superfície da parede. 
Pendure o Infiniti® nos parafusos de fixação.
Depois de o Infiniti® estar instalado no local pretendido, coloque a placa 
adesiva Glupac® na respetiva posição, conforme descrito na secção 
relativa à substituição da placa adesiva deste documento. Use o cabo de 
alimentação removível e a ficha para ligar o Infiniti® a uma fonte de 
alimentação adequada.

Limpeza
A LIMPEZA DEVERÁ SER REALIZADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA, 
DEPOIS DE SE CERTIFICAR DE QUE A UNIDADE ESTÁ DESLIGADA DA CORRENTE 
ELÉTRICA.
Recomenda-se que a limpeza seja realizada regularmente quando a placa 
adesiva for substituída. Após a remoção da placa adesiva Glupac®, a 
unidade deve ser limpa cuidadosamente com um pano húmido, devendo 
remover-se quaisquer acumulações de sujidade. Certifique-se de que a 
unidade está completamente seca antes de voltar a ligá-la à alimentação.

®

De acordo com a legislação Europeia referente a exposição 
admissível à luz UV, a Pelsis recomenda que esta unidade seja 
posicionada a, pelo menos, 2 metros de um local de trabalho, 
podendo os funcionários encarar diretamente a unidade, no 
máximo, até 2,5 horas por dia. Contudo, cada caso é diferente, pelo 
que o instalador deverá basear-se nesta e noutras recomendações 
contidas nas presentes instruções para determinar o local mais 
adequado para a unidade.
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Controlo de insetos através de placa adesiva 
para utilização profissional

ESPECIFICAÇÕES/PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ESPECIFICAÇÕES/PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO 
Unidade  Infiniti®
Tensão  230 V - 50 Hz
Dimensões 500 C x 360 A x 70 P
Peso  4 kg
Fita de LEDs LED8S
Placas adesivas 1 x 1NL288 (Pretas)

C 2019

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.pelsis.com

E  info@pelsis.com

Conformidade REEE N.º WEE/GF0661QR

A informação fornecida nestas instruções é modificada e 
atualizada periodicamente. Tal fica a dever-se aos novos 
desenvolvimentos constantes dos nossos produtos. Como 
tal, não se pretende que a considere totalmente precisa 
nem que constitua parte de um qualquer contrato.
Pelsis Ltd

®

Remoção da placa adesiva

®

®

Substituição de LED
1: Abra a proteção frontal e remova a placa adesiva. Vire-se de frente para a 
    unidade e remova a fita de LEDs antiga deslizando-a para o lado direito até 
    que o conector da fita do lado esquerdo saia do respetivo alojamento. 
    Utilize a saliência na parte superior da fita para ajudar a empurrar a fita de 
    LEDs.
2: Deslize a fita de LEDs para cima até esta se libertar das molas. Utilize a 
    saliência na parte inferior da fita como auxílio.
3: Levante a fita para a remover da unidade.

Instalação de uma nova fita de LEDs
Vire-se de frente para a unidade e segure na nova fita de LEDs de modo a 
que os LEDs fiquem voltados para si com o conector do lado esquerdo.
Coloque a nova fita de LEDs imediatamente acima das molas e colada à 
face traseira da unidade.
Deslize a fita de LEDs para baixo, por debaixo das molas, até que a 
extremidade inferior da fita seja parada pelo corpo da unidade. Deslize a fita 
de LEDs para a esquerda, para o respetivo alojamento, até que a fita de LEDs 
fique ligada. Certifique-se de que as fitas de LEDs estão instaladas 
corretamente, fechando a proteção frontal e voltando a ligar a fonte de 
alimentação. Se os LEDs não acenderem, desligue a fonte de alimentação, 
abra a proteção frontal e verifique se as fitas de LEDs estão totalmente 
encaixadas. Em seguida, pode inserir a placa adesiva.

®
®

Substituição da fita de LED

Substituição da placa adesiva
A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ADESIVA DEVERÁ SER REALIZADA APENAS POR PESSOAL 
DE ASSISTÊNCIA, DEPOIS DE SE CERTIFICAR DE QUE A UNIDADE ESTÁ DESLIGADA DA 
CORRENTE ELÉTRICA.
A placa adesiva deve ser substituída todos os meses por uma placa adesiva 
Glupac® genuína. A utilização de placas adesivas não aprovadas pode invalidar 
a garantia. O Infiniti® é fornecido com uma placa adesiva preta de 
especificações elevadas com grelhas impressas para facilitar a avaliação e 
monitorização dos insetos.
Para remover a placa adesiva antiga: Comece por abrir a proteção frontal e os 
painéis central e inferior irão rebater. Segure na extremidade inferior da placa 
adesiva, nos cantos direito e esquerdo, e empurre ligeiramente a placa adesiva 
para cima e para trás, para a libertar dos pontos de encaixe. Puxe a placa 
adesiva para baixo, retirando-a da unidade. Para instalar uma nova placa 
adesiva: Remova o papel antiaderente. Insira a extremidade superior da placa 
adesiva nas corrediças da unidade. Deslize a placa adesiva para cima, para a 
respetiva posição, e encaixe os cantos inferiores nos pontos de encaixe. Feche a 
proteção frontal.
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