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Lapač létajícího hmyzu                              

 
 

 

Obj. č.: 71 00 01 
 

 

 

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup lapače létajícího hmyzu.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho 
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
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Popis výrobku  

Tento vysokonapěťový lapač osvědčeným způsobem likviduje létající hmyz. Pokud se hmyz za letu přiblíží 
dostatečně blízko, je ventilátorem nasán dovnitř a usmrcen.  

• nový design  

• s vypínačem  

• jednoduché čištění (dodáváme s kartáčkem)  
  

Rozsah dodávky  

• Elektronický lapač létajícího hmyzu s přívodním kabelem  

• Čisticí kartáček 
  

Připojení k síti  

Konstrukce výrobku odpovídá provoznímu napětí 230 V AC. Předtím, než zapojíte síťový adaptér lapače                           
do síťové zásuvky ve Vašem bytě, přesvědčte se, zda její napětí odpovídá parametrům výrobku.  

 

Uvedení do provozu  

1. UV zářivka k sobě přitahuje létající hmyz. Neumísťujte lapač do těsné blízkosti jiných zdrojů světla.         
Nejvhodnější je nejtemnější prostor v místnosti, kterou chcete ochránit před hmyzem. Lapač rovněž umístěte 
do dostatečné vzdálenosti od osob a potravin, aby hmyz nebyl přitahován do jejich blízkosti. Je-li to možné, 
zavřete při používání lapače okna a dveře.  

2. Výrobek neumísťujte před otevřené okno nebo otevřené dveře, aby hmyz nebyl stržen průvanem.  

Zapojení  

Po zapojení lapače do síťové zásuvky uveďte vypínač (je asi uprostřed připojovacího kabelu) do polohy „I“                    
a tím výrobek zapněte.  

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do lapače hmyzu. Případné 
opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, 
nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné 
dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot 
představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout. 

 

 

 

Lapač hmyzu nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený 
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť              
by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku 

.  

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 
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Výměna zářivky  

1. Výrobek odpojte od napájení a přesvědčte se, že není pod napětím.  

2. Uvolněte 6 šroubků na zadní straně a sejměte kryt. Aby se Vám kryt snímal lépe, vyjměte nejprve misku             
pro zachytávání hmyzu.   

3. Zářivku opatrně uvolněte z patice na jejím spodním konci. Starou zářivku opatrně uchopte za spodní část 
a vyjměte ji z objímky. Nahraďte ji novou zářivkou se stejnými parametry. Opatrně ji vtlačte do patice a kryt 
pevně přišroubujte. (Pokud jste na začátku vyjmuli misku pro zachytávání hmyzu, vraťte ji zpět).  

 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad            
na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 

Technické údaje  

Provozní napětí  230 V~, 50 Hz  

Třída ochrany  II  

Plášť   ABS plast  

 

UV zářivka  9 W pokryje plochu 15 m 2. Pouze pro vnit řní prostory.   

Příkon   cca 18 W   

Rozměry  19,5 × 10,5 × 25 cm  

  

Záruka  
Na lapač létajícího hmyzu poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení  
návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.  

 

 Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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