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Návod k obsluze 

 

DŮLEŢITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
Při provozu elektrických zařízení dodržujte základní bezpečnostní předpisy: 

 

POZOR 

Abyste zamezili nebezpečí elektrickým úrazem a zajistili provozní bezpečnost, dbejte na 

následující: 

 před uvedením do provozu, si pozorně přečtěte provozní návod 

 zařízení používejte pouze k určenému účelu jak je uvedeno v provozním návodu 

 zařízení nikdy sami neotevírejte, neprovádějte sami žádné opravy. Tyto přenechejte 

odbornému servisu 

 zařízení nepoužívejte, pokud je poškozen přívodní el. kabel nebo el. zástrčka. když 

zařízení nefunguje správně nebo když Vám upadlo. S opravami se obracejte na 

odborný servis. 

 zařízení nikdy neponořujte do vody (tekutin), nedávejte pod tekoucí nebo stříkající 

vodu 

 zařízení nedávejte do myčky nádobí 

 používejte pouze prodejcem doporučené příslušenství a náhradní díly 

 abyste zamezili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, přívodní kabel a el. zástrčku 

neponořujte do vody nebo jiných tekutin  

 vytáhněte el. zástrčku, pokud zařízení nepoužíváte. Rovněž tak při čištění nebo 

opravě. Netahejte za kabel, ale za zástrčku. Před manipulací se zařízením jej nechejte 

vychladnout  

 zařízení nepoužívejte mimo budovy 

 přívodní kabel nenechávejte viset přes hranu stolu. Nesmí se dotýkat horkých ploch 

 při zapnutí vždy nejprve zastrčte el. zástrčku do zásuvky a potom zapněte hlavní 

vypínač 

 zařízení neprovozujte pokud jsou v blízkosti děti a nenechávejte jej obsluhovat dětmi 

 nenechávejte zapnuté zařízení nikdy bez dozoru. 

 provozní návod si dobře uschovejte 

 

VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ PŘEDPISY 
Nesprávnou obsluhou může dojít k poškození zařízení a ke zranění obsluhy. 

o Před zapojením do zásuvky zkontrolujte, zda elektrické napětí a elektrický proud odpovídá 

  hodnotám na štítku zařízení. 

o Nikdy sami zařízení neotvírejte. 

o Nevkládejte žádné předměty do zařízení. 

o Na zařízení nesahejte vlhkýma nebo mokrýma rukama, nepokládejte na vlhké nebo mokré   

   plochy. 

o Na elektrickou zástrčku nesahejte mokrýma nebo vlhkýma rukama. 

o Přívodní kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho zatažení a tím převrácení nebo 

   shození zařízení. 

o Zařízení postavte na stabilní, rovnou a nehořlavou plochu. Chraňte před otevřeným  

  plamenem (plynový sporák) a zařízení postavte mimo dosah dětí. 

o Před každým čistěním odpojte zařízení ze zásuvky. 

o Před odpojením ze zásuvky zařízení vypněte. 

o Nikdy nedržte zařízení za přívodní kabel. 
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Návod k obsluze 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
Název Lapač hmyzu Lapač hmyzu Lapač hmyzu 

Typ 300.306 300.314 300.317 

Elektrické napětí 20 W / 230 V / 50 Hz 28 W / 230 V / 50 Hz 46 W / 230 V / 50 Hz 

Mříţkové napětí 2 500 V 2 500 V 2 500 V 

Rádius účinku 6 – 8 m 10 m 12 m 

Světelný zdroj 2 x 6 W 2 x 10 W 2 x 20 W 

Rozměry š 265 x h 90 x v 265 mm š 390 x h 95 x v 315 mm š 645 x h 90 x  v 365 mm 

Hmotnost 2,1 kg 2,84 kg 3,7 kg 

 

Závady a jejich odstranění: 
Problém, Možná závada, Odstranění 

vadná pojistka elektrického přívodu vyměňte pojistku 

lampa má špatný kontakt nebo je stará zkontrolujte kontakt lampy nebo jí vyměňte 

nefunguje hlavní vypínač namontujte nový vypínač 

je vadný usměrňovač vyměňte usměrňovač 

Zdroj světla nesvítí 

je uvolněný přívodní kabel zkontrolujte upevnění přívodního kabelu 

Vysokonapěťová mřížka nefunguje 

vysokonapěťový transformátor je zkratovaný 

 

Důležité pokyny 
1) Vždy používejte originální (uzemněný) přívodní kabel 

2) Zařízení vždy umístěte z dosahu dětí. 

3) Na vysokonapěťovou mřížku za provozu nikdy nesahejte holou rukou nebo 

kovovými předměty 

4) Před otevřením zařízení za účelem opravy nebo čištění vždy vytáhněte 

přívodní kabel ze zásuvky – přívodu elektřiny 

5) Pokud je přívodní kabel poškozen, nechejte jej vyměnit odborným servisem 

6) Zařízení používejte pouze v místnosti 

 

Funkční princip: Zařízení vysílá, pro člověka neškodlivé UV záření, které narušuje nervovou 

soustavu létajícího hmyzu. Zejména mouchy a komáři jsou lákáni do zařízení, kde jsou na 

vysokonapěťové mřížce usmrcovány. 

 

Okruh působnosti 
1) Zařízení nejlépe likviduje mouchy a komáry. Ničení komárů může být posíleno tím, 

že do nádobky s vodou přidáte slupku z ovoce, která působí jako lákadlo. 

2) V průběhu prvního dne uvidíte v zařízení mnoho mrtvých much a komárů. 

Přesvědčíte se, že po jednom týdnu používání zařízení dojde k úbytku problémů  
s létajícím hmyzem. 

3) Zařízení rovněž vyzařuje malé množství IČ záření, které létající hmyz přitahuje  

i v chladných dnech. 
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Uvedení do provozu Umístění zařízení zvolte podle Vašich prostorových 

moţností. 
1) Umístíte-li zařízení do středu místnosti, přitahuje veškerý létající hmyz v místnosti 

2) Pokud máte malou místnost, umístěte zařízení ke stěně nebo do rohu. 

3) Zařízení by mělo být umístěno ve výšce 150-200 cm, neboť většina létajícího hmyzu 

létá ve výšce 150-300 cm. Pokud chcete ničit především komáry, umístěte zařízení do 

výšky 100 cm. 

4) Zařízení můžete instalovat zavěšené, opřené nebo postavené na stole. 

5) Zařízení provozujte pokud možno v nejtmavší části místnosti. nikdy na přímém 

slunečném místě, neboť sluneční záření snižuje činnost UV záření zařízení. Snížená 

účinnost může rovněž nastat při umístění v okně nebo ve dveřích. Umělé osvětlení 

nesnižuje účinnost zařízení. 

 

Provoz a údrţba 
1) Zařízení pracuje po zapnutí a pokud svítí instalovaný zdroj světla. 

2) Zařízení je určeno k trvalému provozu. 

3) Prach a nečistota může ovlivnit světelnou účinnost zařízení. Lampu, mřížku a chassis 

             pravidelně čistěte. Létající hmyz vyhledává světlá místa, aby si odpočinul. K čištění 

             nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky. 

4) Světelná intenzita a činnost zařízení se snižuje, pokud je toto několik let používáno. 

5) K výměně světelného zdroje otevřete ochrannou mřížku na zadní straně zařízení. 

Lampu otočte o 90 stupňů a vytáhněte ji směrem nahoru. Novou lampu potom 

zasuňte shora a otočte opačným směrem – hotovo. 

 

PROHLÁŠENÍ O SOULADU S NORMAMI 
Výrobce prohlašuje, že přístroje jsou v souladu s předpisy CEE 90/396, zákonem č.22/1997 

Sb. A č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 38/2001 Sb. a příslušnými 

nařízeními vlády.Instalace musí být uskutečněna s ohledem na platné normy. 

Pozor, výrobce se vzdává jakékoli odpovědnosti v případě přímých i nepřímých poškození, 

které se vztahují ke špatné instalaci, nesprávným zásahem nebo úpravami, nedostatečnou 

údržbou, nesprávným používáním, a které jsou eventuálně způsobeny jinými příčinami, jež 

uvádí body uvedené v podmínkách prodeje.Tento spotřebič je určen pouze pro odborné 

používání a musí být obsluhován kvalifikovanými osobami.Části , které byly po nastavení 

zajištěny výrobcem nebo pověřeným pracovníkem, nesmí uživatel přestavovat. 


