Návod na použití Lapače hmyzu ELEKTRO KILL ECO
Obj. č: 3615

Umístění
Přitažlivost přístroje je závislá na intenzitě okolního světla nebo jiných světelných zdrojů. Výběr
umístění je proto pro dosažení maximální účinnosti velmi důležitý. V období velmi hojného výskytu
hmyzu by měl být přístroj zapnutý ve dne i v noci. Pokud možno, postupujme následovně:
1. Přístroj umístěte nad úroveň hlavy, nejlépe do ještě dosažitelné výšky.
2. Zdravotní a bezpečnostní předpisy vyžadují, aby přístroje instalované nad úrovní hlavy byly
bezpečně dosažitelné pro údržbu a opravy.
3. Přístroj umístěte co nejdále od oken, aby byli účinky slunečního svitu co nejmenší.
4. Přístroj neumisťujte přímo nad potraviny, nebo nad plochami, na kterých jsou potraviny
upravovány nebo baleny.
5. Přístroj neumisťujte nad zdroje tepla nebo páry.
6. Přístroj instalujte mimo dosah dětí.
7. Přístroj neinstalujte pod širým nebem, nebo ve stájích, či stodolách.
8. V blízkosti přístroje se musí nacházet zásuvka s ochranným kontaktem.
Poznámka
Tento výrobek je určen pouze pro komerční použití v budovách. Přístroj nesmí být používán ve
venkovním prostředí, nebo ve vlhkém prostředí (například nad topnými tělesy, nebo v místnostech,
kde vzniká pára.)
Jako prevence před požárem a úrazem elektrickým proudem nesmí být přístroj používán tam, kde je
vystaven přímému kontaktu s vodou nebo slunečním světlem, a dále v nezastřešených zařízeních pod
širým nebem.
Upozornění
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Přístroj neotvírejte. Přístroj neobsahuje žádné součásti, které
by uživatel mohl sám opravit či vyměnit.
Připojení na 200-240 V, 50 nebo 60 Hz střídavého proudu (podrobnosti naleznete na typovém štítku
přístroje).
Uživatel může pouze vyměnit sám startér a trubice. Všechny ostatní zásahy smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Přístroj přechovávejte v uzavřené místnosti mimo dosah dětí.
Před čištěním nebo výměnou trubic či startéru odpojte přístroj zcela z elektrické sítě.
Přívodní kabel nepoužívejte k jiným účelům. Přístroj nenoste za kabel a zástrčku nevytahujte ze sítě
tahem za kabel. Kabel chraňte před horkem, olejem a ostrými hranami. Přístroj nepoužívejte, je-li
přívodní kabel poškozený. Nechte jej vyměnit kvalifikovaným pracovníkem.
Do přístroje nestrkejte žádné předměty.
Přístroj nesmí být používán v místech, kde se ve vzduchu vyskytují nebezpečné koncentrace
hořlavých nebo výbušných látek.

Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo párou.
Trvalá ochrana před úrazem elektrickým proudem může být zaručena pouze při připojení na zásuvku
s ochranným kontaktem.
Nepoužívejte žádné světelné zdroje UV-B nebo UV-C. Používejte pouze zdroje UV-A dodávané
výrobcem nebo jeho zástupcem.

Závěsná montáž
Obě závěsná očka řetízku upevněte za otvory obou plíšků, které vysunete na svrchní straně přístroje.
Dbejte, aby zavěšení bylo bezpečné s dostatečnou nosností přístroje.

Stacionární umístění
Přístroj má nožičky, na kterých může stabilně stát. Přístroj postavte na stabilní a bezpečné místo, kde
bude přístroj mimo dosah dětí a kde nebude hrozit převržení přístroje.
Upozornění:

Před čištěním výměnou i umisťováním na místo musí být přístroj odpojen z elektrické
sítě.

Připojení k síti
Přístroj smí instalovat pouze odborník na elektřinu, přičemž musí dodržet následující pokyny:
-

Zkontroluje, jestli síťové napětí odpovídá údajům na typovém štítku přístroje.
Elektrický obvod musí být jištěn 3 Ampéry.
Přístroj připojuje kabelem do zásuvky s ochranným kontaktem.
Při přímém připojení k elektrické síti dodržujte barevné kódy:

Fáze – černá/hnědá
Uzemnění- zelená/zelenožlutá
Nula- bílá/modrá
Po připojení by měl být kabel upevněn u závěsu. U montáže na stěnu by měl být kabel upevněn
pomocí spon ke stěně.

Běžná údržba
Jediná údržba se stává z následujícího čištění přístroje.
1. Před každou údržbou přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě.
2. Vyjměte hmyz ze záchytné misky.
3. Záchytnou misku a přístroj otřete utěrkou, kterou jste navlhčili v mýdlovém roztoku nebo
v syntetickém detergentu.
4. Pokud nutno očistěte mřížku nylonovou houbičkou. K čištění nepoužívejte kovové předměty.
Zabraňte zohýbání mřížky.

