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Montaż detekora pluskiew SenSci Volcano 
By złożyć Sensci Volcano, wyjąć przeźroczyste denka z pudełka. Wcisnąć denko 

w czarną górę pułapki. Upewnić się przed wciśnięciem, że chropowaty kwadrat 

umieszczony w centrum denka znajduje się na zewnętrznej stronie pułapki 

(powinny być wyraźnie widoczne napis MADE IN USA oraz symbol recyklingu). 

 

     

Chropowatym kwadratem do środka      Powinno być widoczne MADE IN USA    Umieść Volcano płasko na podłodze 

SenSci Activ – wskazówki stosowania 
Przeczytaj etykiety produktu i stosuj się do wszystkich wskazówek na nich 

zawartych. 

NIE WYJMUJ ZAWARTOŚCI Z TOREBKI! 
SenSci Activ Bed Bug Lure jest atraktantem stworzonym by zwiększyć 

skuteczność wykrywalności pluskiew przez detektory monitorujące. 

Wskazówki: W rękawiczkach, ostrożnie pociągnąć wzdłuż „linii rwania” za róg 

opakowania.  
NIE wyjmować chusteczki z opakowania. 
Umieścić otwartą saszetkę w detektorze pluskiew, np. SenSci Volcano. 

Umieść detektor pluskiew na płaskiej powierzchni, na której podejrzewana jest 

obecność pluskiew. 

Zwyczajowe miejsca to: podłoga obok nóg łóżka oraz za wezgłowiem łóżka. 

Pluskwy mogą zareagować na atraktant w ciągu 24h lub więcej. Należy 

regularnie kontrolować detektor(y). 

 

     

Ostrożnie rozerwij wzdłuż “lini rwania”   Nie przecinaj nożyczkami    Nie wyjmuj chusteczki z opakowania 
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Budowa SenSci ActivVolcano 

Otworzyć saszetkę SenSci Activ zgodnie 

ze wskazówkami powyżej. Umieścić 

saszetkę na przeźroczystym denku 

detektora SenSci Volcano (na stronie z 

chropowatym kwadratem). Nałożyć 

czarną pokrywę detektora SenSci 

Volcano na denko z saszetką (upewnić 

się, że saszetka znajduje się wewnątrz detektora oraz nie zakleszczyła się 

między denkiem a górną pokrywą).  
 

Skuteczne działanie 
Wstępne badania wskazują, że w celu uzyskania optymalnych rezultatów 

należy co 2-3 miesiące wymieniać saszetki SenSci Activ na nowe. Zasięg 

wabienia jednej saszetki to ok. 1-1,5 m. 

Rozmieszczanie Volcano oraz ActivVolcano 
Pluskwy znane są z poruszania się wzdłuż szwów i krawędzi. Pluskwy 

przemieszczają się w pokoju dopóki nie znajdą żywiciela na łóżku czy kanapie. Z 

tego względu, by zwiększyć skuteczność detektorów, powinny być one 

umieszczone na potencjalnych ścieżkach pluskiew jak rogi pokoju czy wzdłuż 

listew przypodłogowych w pomieszczeniach sypialnych. Pułapki powinny być 

również umieszczane obok nóg łóżka lub kanapy, by podnieść ich 

wykrywalność. 

Umieścić pułapkę SenSci Volcano lub ActivVolcano płasko na powierzchni, na 

której podejrzewane jest występowanie pluskiew. Potencjalne miejsca 

występowania obejmują listwy przypodłogowe oraz obok nóg łóżka czy kanapy, 

lecz nie są do nich ograniczone. Należy regularnie kontrolować detektory. W 

przypadku odnotowania obecności pluskiew należy pozbyć się ich spłukując je 

w toalecie lub umieszczając w zamkniętym worku w zewnętrznym pojemniku 

na śmieci. 
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