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1. Introdução
Vector™ é a mais recente tecnologia 
em engenharia e design de armadilhas 
luminosas para oferecer o melhor controle 
de insetos voadores. Seu eficaz sistema 
de luzes ultravioletas de 30 watts está 
posicionado para proporcionar máxima 
atração dos insetos, capturando-os na 
Vector™ Placa Adesiva, uma superfície de 
cola que evita o espalhamento de resíduos 
no ambiente. Com design moderno, leve 
estrutura em alumínio e facilidade de troca 
da placa adesiva e lâmpada, Vector™ 
proporcionará anos de serviço confiável.
Seu uso é indicado para restaurantes, 
bares, cozinhas comerciais, áreas de 
preparação de alimentos, supermercados, 
padarias, áreas de armazenamento em 
depósitos, hospitais, escolas e outros.

2. Instruções de segurança
ATENÇÃO: este produto destina-
se exclusivamente para uso interno. 
O aparelho não está projetado para 
utilização externa ou em locais úmidos. 
Para evitar riscos de incêndio ou choque 
elétrico, não use onde ele possa ficar 
exposto à água ou luz solar direta.

AVISO: risco de choque, não abra 
o equipamento. Não há peças para 
reposição em seu interior. Reparos e 
manutenções devem ser executados por 
pessoal qualificado. Para maximizar a 
segurança, desconecte a unidade da fonte 
de energia quando realizar a troca de 
lâmpadas, placas adesivas e/ou durante 
sua limpeza. Mantenha o cabo de energia 
afastado do calor e bordas afiadas. 
Não use o aparelho se o cabo estiver 
danificado. Mantenha fora do alcance de 
crianças.   Para fornecer proteção contínua 
contra o risco de choque elétrico, conecte o 
plugue a uma tomada aterrada. Não insira 
objetos estranhos no aparelho. O aparelho 
não deve ser instalado em locais onde 
possam ocorrer concentrações perigosas 
de substâncias inflamáveis   ou explosivas 
no ar.

3. Instruções de aterramento
O Vector™ está equipado com um cabo 
apropriado de 3 plugues condutores para 
ser conectado em tomadas elétricas 
com aterramento. Para reduzir o risco 
de choque elétrico, o plugue deve ser 
conectado a uma tomada elétrica que 
esteja devidamente instalada e aterrada. 
No caso de dúvidas sobre o aterramento 
adequado, consulte um profissional 
qualificado. Não devem ser usadas 
extensões elétricas para este aparelho.

4. Embalagem
Cada produto Vector™ é cuidadosamente 
embalado para garantir sua proteção 
durante o transporte. Remova toda a 
embalagem antes da instalação.

5. Opções de posicionamento
O Vector™ pode ser montado em 
diferentes posições:

a) Montagem horizontal em parede  
(vista frontal).

b) Montagem vertical em parede  
(vista frontal).
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c) Montagem horizontal de canto (vista 
superior).

d) Montagem vertical de canto (vista 
superior).

Furos para montagem na parede.

6. Orientações para instalação
A instalação adequada do Vector™ é 
fundamental para alcançar sua máxima 
eficácia.

a) Instale o Vector™ no local mais 
provável de concentração de insetos.

b) Evite posicioná-lo em local onde a luz 
externa ou fontes de luzes concorrentes 
possam interferir na atração dos insetos. 

c) Instale o Vector™ de modo a que a 
sua luz não seja visível da parte externa 
do local, evitando a atração de insetos 
provenientes da área externa.

d) Posicione o aparelho de 1,2 a 2,5 
metros do chão e onde não interfira no 
tráfego de pessoas.

e) Não instale ao lado de difusores/
saídas de ar-condicionado, para evitar 
interferência na atração.
Exemplos de locais de instalação:
• Próximo a áreas de preparação de 
alimentos, onde eles estejam facilmente 
disponíveis. 
• Próximo a áreas internas de coleta de 
lixo.

6.1 Passo a passo da instalação
Para uma instalação efetiva, utilize o 
gabarito de montagem disponível na 
embalagem.

Montagem horizontal em parede  
(figura 1) 

a) A instalação do aparelho na parede 
começa pela identificação do local 
que o mesmo será fixado. Prenda 
temporariamente o esquema de 
montagem na parede com fita adesiva 
de modo que os pontos identificados 
com a letra ‘A’ estejam alinhados 
paralelamente com o teto. Utilize uma 
régua de nível para auxiliar na posição. 
Assegure uma distância mínima de 
15 cm entre o aparelho e o teto para 
possibilitar a abertura completa da 
grade dianteira.

b) Utilize os pontos identificados com a 
letra ‘A’ para marcar a parede com uma 
caneta ou lápis. Em seguida, remova o 
esquema de montagem.

c) Fure a parede nas marcações com 
uma broca de 5 mm. Em seguida, instale 
as buchas plásticas nos furos. Aperte 
o parafuso deixando um espaço de 
aproximadamente 4,8 mm [3/16 pol.] 
entre a cabeça do parafuso e a parede.

Ferramentas necessárias:
- Furadeira elétrica
- Chave de fenda 
- Nível de carpinteiro

Bucha Plástica

Bucha Plástica

Parafuso
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d) A unidade está pronta para ser 
pendurada nos parafusos de fixação. 
Pressione contra a parede e deslize para 
baixo até que as cabeças dos parafusos 
se encaixem corretamente no aparelho.
Assegure que a unidade esteja presa com 
segurança.

Montagem vertical em parede (figura 2)
e) Para a abertura da porta esquerda, 
siga os passos a-d usando as indicações 
de furo “C”.
Para a abertura da porta direita, siga os 
passos a-d, usando as indicações de furo “D”.

Montagem em canto (figuras 3 e 4)
f) Dobre o esquema de montagem em 
ambas extremidades conforme indicado 
pelas linhas pontilhadas de dobra e siga 
os passos a-d, usando as indicações de 
furo “B”.

7. Instalação elétrica
Este equipamento utiliza uma tomada 
de alimentação padrão de 127-220 V 
50/60 Hz com pino de aterramento. 
A alimentação deve ser devidamente 
aterrada. Para uma operação segura, é 
recomendável uma tomada elétrica para 
3 A. Em caso de dúvida, consulte um 
eletricista para verificar a presença de 
aterramento (veja em 3. Instruções de 
aterramento).

8. Substituição das lâmpadas
A quantidade de luz UV-A emitida pela 
lâmpada diminui com o passar do tempo. 
Para manter sua eficiência, as lâmpadas 
devem ser substituídas anualmente. NÃO 
UTILIZAR LÂMPADAS UV-B ou UV-C. 
A lâmpada de reposição Vector™ correta 
está disponível no seu distribuidor. Para 
substituir as lâmpadas, siga o procedimento 
abaixo.

a) Desligue a fonte de energia, desconectando 
o aparelho da tomada.

b) Abra a grade dianteira, deslocando-a 
para cima e para fora.

c) Desconecte a lâmpada do clipe, puxando-a 
para fora.

d) Para instalar a nova lâmpada, alinhe 
a base da lâmpada no suporte e encaixe 
no local. Certifique-se de que a lâmpada 
esteja totalmente inserida no clipe.

e) Retorne a grade para a posição totalmente 
fechada.

9. Substituição da placa adesiva
O aparelho utiliza duas VectorTM Placa 
Adesiva, uma posicionada acima e a 
outra abaixo das lâmpadas. Ambas 
estão disponíveis para compra no seu 
distribuidor.
Para substituí-las, siga o procedimento 
abaixo. 

a) Desligue a fonte de energia, 
desconectando o aparelho da tomada.

b) Abra a grade dianteira, levando-a para 
cima e para fora.

c) Remova as placas adesivas, 
segurando-as na parte que não possui 
cola.

d) Retire o papel de proteção da nova 
placa adesiva e coloque na guia de 
encaixe. Não toque na cola para evitar a 
perda de eficácia.

e) Retorne a grade para a posição 
fechada.



10. Manutenção e solução de problemas
A única manutenção necessária é manter 
o aparelho limpo.

a) Desligue a fonte de energia, 
desconectando o aparelho da tomada.

b) Limpe o aparelho com um pano.

c) Substitua as placas adesivas 
regularmente.

d) Substitua as lâmpadas anualmente.
O reator eletrônico no Vector™ está 
equipado com um circuito de segurança 
que desligará a unidade quando ocorrer 
algum impulso elétrico. Unidades em 
etapa de desligamento podem parecer 
que estão com algum defeito ou dar a 
falsa impressão de que ambas lâmpadas 
queimaram.

Se duas lâmpadas não acenderem, 
execute os seguintes passos.

a) Desligue a fonte de energia, 
desconectando o aparelho da tomada.

b) Aguarde 15 segundos. Um brilho fraco 
pode aparecer em uma ou ambas as 
lâmpadas indicando que o aparelho está 
em reinicialização.

c) Ligue o aparelho na tomada elétrica.

d) Se as lâmpadas ainda não acenderem, 
siga o procedimento de substituição das 
lâmpadas.

11. Garantia
A BASF S.A. oferece garantia limitada 
de um (1) ano na armadilha luminosa 
para insetos Vector™. Essa garantia 
assegura ao comprador que o aparelho 
estará de acordo com as especificações 
normalizadas no momento da fabricação 
e está livre de defeitos de fabricação e 
de material, sob as condições normais de 
uso durante um (1) anos a partir da data 
em que a nota fiscal foi emitida. A garantia 
está sujeita às condições descritas no 

cartão da “Garantia Limitada” localizado 
na caixa do Vector™. Se o comprador não 
devolver o cartão de registro do produto 
no prazo de 14 dias após a instalação do 
aparelho, será anulada a garantia. Por 
favor, note que essa garantia não inclui 
lâmpadas ou placas adesivas.

12. Orientações de descarte

12.1 Aparelho
Vector™ contém metais pesados 
e substâncias tóxicas entre seus 
componentes. Não descarte a armadilha 
luminosa em lixo comum, encontre 
os postos de entrega autorizados 
(distribuidores BASF) para esse tipo de 
descarte.

12.2 Lâmpadas
As lâmpadas liberam mercúrio quando 
são quebradas, queimadas ou enterradas. 
O mercúrio é tóxico para o sistema 
nervoso humano quando inalado ou 
ingerido. Nunca descarte uma lâmpada 
fluorescente em um lixo comum. Descarte 
a lâmpada embalada adequadamente, 
de preferência, dentro da embalagem 
original em postos de coleta responsáveis 
pela reciclagem dela.
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