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מקום לח, מוצל ומוגן מרוח מושך מאוד את היתושים. כמו-כן, הצבע השחור של מלכודת ה-BG-GAT מושך גם הוא 
נראית בקלות, אבל מוגנת  ולח, שבו היא  יש למקם את המלכודת במקום מוצל  יתושים, ממרחק מסויים. לפיכך, 

מהגשם.

יוכלו להבחין בה.  את המלכודת יש למקם במקום גלוי, לא מוסתרת מאחורי שיחים / חפצים, על מנת שהיתושים 
במידה ורכשת מלכודת ליתושי הטיגריס האסייתי, מומלץ להציב את מלכודת  ההטלה בסמוך למלכודת היתושים.

דוגמאות למיקום המלכודת:

מקומות מנוחהמקום לח
לא בשמשלא ברוחלא בגשם שוטףצלשל יתושים

סלק או רוקן אתרי הטלה ורביה מתחרים 
(צמיגים, תחתיות עציצים וכו')

מיקום והצבת המלכודת

שים לב:

המלכודות יעילות ביותר כאשר מסולקים אתרי הטלה ורביה מתחרים:
עציצים,  צלוחיות  סלק  ישנים,  צמיגים  סלק  גשם,  מי  לאיסוף  חביות  כסה 

דליים ומיכלי איסוף מים אחרים, שמור על מרזבי גשם נקיים.
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מידע:
 700C  ניתן לנקות את המלכודת במדיח כלים, עד

www.oritrap.co.il :למידע נוסף היכנסו לאתר שלנו

תחזוקת המלכודת

 BTI למים. אם אתה מוסיף BTI בדוק את המלכודת באופן קבוע והחלף את המים פעם בשבוע, אם אינך מוסיף  .1
למים, החלף את המים לפחות פעם בחודש.

שים לב: אם מזג האוויר יבש, המים יכולים להתאדות במהירות. ודא שיש מספיק מים במלכודת בכל עת. במידת   
הצורך, הוסף מים.

הסר פסולת שנופלת למלכודת או מרתיעה את היתושים מלהיכנס למלכודת.  .2

"הרכבת  בפרק  כמוסבר  אותה  להדק  יש  במים,  נוגעת  הרשת  אם  במים.  נוגעת  אינה  החסימה  שרשת  וודא   .3
.F5 המלכודת", איור

מנע התפתחות זחלים במלכודת על-ידי:  .4

ריקון, ניקוי ומילוי המלכודת מדי שבוע  •  

BTI הוספת חומר לחיסול זחלים מסוג  •  

החלף את לוח הדבק כאשר הוא מלא, או כאשר הלוח מפסיק להיות דביק, בגלל הצטברות אבק עליו.  .5

מידע טכני

משקל מלכודת ריקה: 0.44 ק"ג
מידות:  x26 x 31ס"מ 



תעודת אחריות

לקוח/ה נכבד/ה,

מבית  זה,  מוצר  לרכוש  שבחרת  על  לך  מודים  אנו 
אוריטק. 

הכלול  מתוצרתה  שהמכשיר  לכך  אחראית  אוריטק 
או  בעבודה  מפגמים  נקי  יהיה  זה,  אחריות  בכתב 
הקניה  מיום  חודשים   12 של  לתקופה  ייצור  בחומרי 
תעודת  לתנאי  בכפוף  האחריות“)  ”תקופת  (להלן: 

אחריות זו.

תנאי האחריות

שירות במסגרת האחריות יינתן עם הצגת תעודה   .1
זו בצירוף חשבונית רכישה מקורית של המוצר. 

זה  אחריות  כתב  פי  על  שיבוצעו  ותיקון  שירות   .2
*יתבצעו במעבדות אוריטק בלבד. עלות משלוח 
הלקוח  על  זו.  באחריות  כלולה  אינה  המכשיר 
ממנו  למשווק  תיקון  הטעון  המכשיר  את  להביא 
רכש את המכשיר או לשולחו לאוריטק. המשלוח 

הינו על חשבון הלקוח ובאחריותו.

אחריות זו ניתנת ע“י אוריטק לרוכש המקורי של   .3
המכשיר. 

האחריות על פי תעודה זו כוללת:

הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  החלפה,  או  תיקון   •
של אוריטק, של המכשיר ו/או של חלקיו שאינם 
מעבודת  הנובעים  פגמים  עקב  כראוי,  פועלים 
בייצור  ששימשו  לקויים  מחומרים  או  הייצור 

המכשיר.

ביצוע  לצורך  שיידרשו  החלפים  כל  של  אספקה   •
החלפים  לעיל.  כאמור  ההחלפה,  או  התיקונים 

שיוחלפו במכשירים יהיו רכושה של אוריטק.

האחריות לא תחול במקרים שהפגם או הקלקול 
במכשירים נובעים מאחד מהגורמים הבאים:

(במקרה זה תיקבע עלות התיקון על ידי אוריטק)

המכשיר תוקן, או בוצע ניסיון לתיקון, או הוכנסו   •
בו שינויים ע“י אדם שלא הוסמך לכך על ידי 

החברה.

נזק  משבר,  כתוצאה  הנובע  נזק  של  במקרה   •
נפילה  חשמלי,  קצר  הזנחה,  רשלנות,  בזדון, 
נזקי  חול,  טבע,  נזקי  כולל  שהיא,  תאונה  כל  או 
מים או נוזלים, חומרים כימיים, נזקי אש, פגיעות 
ברק, פגעי קרני שמש, נזק בעת הובלה ונזקי כח 

עליון.

השימוש במוצר או בחלקיו היה לא סביר ו/או   •
שלא בהתאם להוראות היצרן.

כתב  על-פי  חלה  אינה  האחריות  בו  מקרה  בכל 
ו/או  תיקון  הוצאות  בכל  הלקוח  יישא  זה,  אחריות 
שהוא,  סוג  מכל  שבר,  תיקוני  המכשיר.  החלפת 

כרוכים בתשלום.

האחריות  למעט  כי  בזאת  מובהר  ספק,  הסר  למען 
לתיקון המוצר או החלפתו כמפורט וכאמור לעיל, לא 
תחול על אוריטק כל אחריות מכל סוג שהוא, והיא לא 
או  למוצר,  בקשר  נוסף  או  אחר  תשלום  בכל  תחויב 
נזקים והוצאות שנגרמו בגין או בקשר אליו. החברה 
נזקים  לגוף,  נזקים  על  מקרה,  בשום  תפצה,  לא 
מניעת  רווחים,  מניעת  כספיים,  הפסדים  לרכוש, 
שימוש או כל נזק אחר שייגרם במישרין או בעקיפין 
החברה  כמו-כן,  במכשיר.  מהשימוש  כתוצאה 
ובין  מפורשת  בין  אחרת,  אחריות  בכל  תישא  לא 
העליון  הסף  מקרה,  בכל  כי  מודגש  עוד  משתמעת. 

לאחריות שווה לסכום ששולם בגין המוצר.

רח‘ אתגר 1, פינת רח´ הסדנא, טירת כרמל 3903212
  טל: 077-4020787  פקס: 077-7809091
www.oritec.co.il     Info@oritec.co.il
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