NÁVOD K OBSLUZE
LAPAČ HMYZU OL4

Dovozce a autorizovaný servis:

SEZAM spol. s r.o.
Jeseniova 56 f
130 00 Praha 3
Tel.: 261 210 123, Fax: 261 215 267
E-mail: sezam@sezamplus.cz; www.sezamplus.cz

•
Před použitím přístroje si přečtěte pozorně návod k obsluze !
Ultrafialové světlo tohoto lapače láká létavý hmyz (komáry, mouchy, vosy atd.) do
přístroje, kde prolétává kovovou mřížkou (elektrodou s vysokým napětím) a je zde tímto
způsobem rychle a hygenicky usmrcen. Poté spadne na dno přístroje.
Tento přístroj lze používat pouze ve vnitřních prostorách. Venkovní používání není
z důvodu ochrany životního prostředí dovoleno, neboť tento přístroj láká a usmrcuje
i užitečné a chráněné druhy hmyzu.

•
•
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Protože je hmyz lákán světlem tohoto přístroje, nedávejte do jeho blízkosti žádné jiné zdroje
světla.
Nedávejte přístroj před otevřená okna nebo otevřené dveře.
Přístroj zapnete zapojením zástrčky síťového kabelu do síťové zásuvky (230V) a vypnete
vytažením zástrčky ze síťové zásuvky.
Z důvodu nebezpečí vzniku požáru je třeba často provádět čištění přístoje a odstranění
mrtvého hmytu (viz „Čištění přístroje“).
Dodržujte bezpečnostní pokyny !

Čištění přístroje:
Bezpečnostní pokyny:
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POZOR ! Přístroj je pod vysokým napětím !!!
Zjistěte, jestli napětí v síti je shodné s údaji na typovém štítku přístroje.
Přístroj používejte v suchém prostředí. Nepoužívejte jej v koupelnách a podobných
vlhkých místnostech.
Nepřenášejte přístroj za síťový kabel a nezavěšujte jej za něj. K zavěšení použijte
pouze kroužek, který se nachází na jeho horní části.
Přístroj nepatří do rukou malých dětí. Přístroj umístěte do takové výše, aby na něj
nemohly děti dosáhnout.
Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti hořlavých plynů, materiálů náchylných k
explozi, případně ve stodolách, stájích apod.
Nedotýkejte se přístroje a zejména jeho elektrických částí mokrýma rukama. Nikdy
nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za přívodní šňůru.
Po použití a před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Nikdy neponořujte přístroj, přívodní kabel nebo zástrčku do vody, případně jiné
tekutiny.
Dbejte, aby přístroj a jeho části nepřišly do styku s horkými nebo rozžhavenými
předměty, jako jsou např. plotýnky, pece, apod.
Nepoužívejte přístroj s poškozeným přívodním kabelem nebo zástrčkou a v případě,
že samotný přístroj byl poškozen. V takovém případě se spojte s oprávněnou servisní
službou.
Veškeré opravy elektrických spotřebičů smějí provádět pouze osoby oprávněné
s příslušnou kvalifikací. Neoprávněné zásahy do spotřebiče mohou způsobit uživateli
značné škody. Za účelem opravy kontaktujte vždy autorizovaný servis.
Pokud nebude přístroj používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu,
výrobce, dovozce ani prodejce nepřebírá odpovědnost za eventuální poruchy nebo
škody.
Nebereme odpovědnost za opravy, provedené mimo náš autorizovaný servis.
Tento návod prosím důkladně uschovejte.

Uvedení přístroje do provozu:
•

Zavěste tento přístroj na bezpečné místo (nejlépe ke stropu) za závěsný kroužek.

•
•
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Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Elektroda (kovová mřížka) zůstává i po vypnutí přístroje nabita elektrickým nábojem. Abyste
neutrpěli úraz vysovým napětím, je třeba, abyste před čištěním provedli vybití této elektrody.
K tomuto účelu použijte izolovaný šroubovák a zkratujte jím dva kovové dráty mřížky. Přitom
se objeví malá elektrická jistra. Tím je elektroda vybita a Vy můžete bez obav přistoupit k
čištění přístroje.
Pomocí malého kartáčku nebo štětečku můžete nyní odstranit zbytky usmrceného hmyzu z
elektrody (kovové mřížky), z ultrafialové lampy a spodní části přístroje.

Technické parametry:
Napětí/frekvence: 230V/50Hz
Příkon: 4 W

provedení výrobku odpovídá evropským normám
výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)
přístroj nepotřebuje zemnění
přístroj nesmí přijít do styku s vodou

