NÁVOD K OBSLUZE - ALLURE
Zakoupili jste kvalitní výrobek INSECT-O-CUTOR od firmy P+L SYSTEMS, který je
spolehlivou odpov dí na otázku, jak snížit výskyt létajícího hmyzu.
Přejeme si, abyste byli spokojeni!
V nujte proto, prosím, p ed použitím p ístroje, pozornost tomuto návodu k obsluze!
Obsah balení:
1x ALLURE – přístroj na hubení hmyzu
1x návod k obsluze
1x přívodní šňůra
1x nerezový vyjímatelný sb rný tácek
2x zářivka SYNERGETIC 15W,45cm
2x šroub a hmoždinka
2x háček na zav šení

UMÍST NÍ
ALLURE by m l být nainstalován nejlépe ve výšce cca 2m, v co nejtmavším kout
místnosti. Sluneční záření výrazn snižuje účinnost přístroje, proto neumisťujte před okna,
sv tlíky, apod. N které druhy hmyzu se vyhýbají zvýšenému proud ní vzduchu, proto
neumisťujte přístroje před klimatizace, v tráky, apod.
VAROVÁNÍ
Přístroj ALLURE je určen pro vnitřní prostory bez zvýšeného výskytu prachu, vlhkosti,
hořlavých a výbušných výparů.
INSTALACE
ALLURE je možné nainstalovat 3 způsoby:
1) NA ST NU
(vzdálenost montážních bodů 460mm)
2) NA STROP
(vzdálenost montážních bodů 555mm)
3) POSTAVENÍ
Postup pro montáž na stěnu nebo strop - po pečlivém vym ření požadovaných otvorů,
vyvrtejte otvory, pomocí hmoždinek a šroubů bezpečn zav ste přístroj.
Pozn.: Instalaci doporučujeme sv řit kvalifikované osob .

VÝM
-

NA ZÁ IVEK:
Odstraňte sb rný tácek
Vyklopte přední panel
Vyjm te ob zářivky pootočením o 90 stupňů
Vložte nové zářivky
Zaklopte přední panel a zasuňte sb rný tácek
Zapnutím ov řte funkčnost nových komponentů (přístroj nebude fungovat bez
zasunutí sb rného tácku na své místo)

Pozn.:
a) Pro vytvoření požadované vlnové délky, která je atraktivní pro létající hmyz, jsou
vnitřní strany zářivek potaženy speciální fosforovou vrstvou, která se postupn
vypaluje. Pro zachování optimální funkčnosti přístroje je třeba pravideln
vym ňovat zářivky v intervalu 12 m síců.
b) Použité zářivky likvidujte dle platné legislativy.
VÝM
-

NA STARTÉRŮ:
Startéry najdete ve spodní části přístroje
Oba startéry vyjm te pootočením proti sm ru hodinových ručiček
Vložte nové startéry

VAROVÁNÍ
Tento přístroj musí být uzemn n. Ujist te se, že ve vaší rozvodné síti nedochází k velkým
výkyvům nap tí. Nepoužívejte přístroj, je-li poškozen přívodní kabel. V případ opravy
používejte pouze originální náhradní díly.
Nebude-li dodržen tento návod k obsluze, zaniká nárok na záruční opravy.
ZÁRUKA
2 roky.
Povrchy přístrojů nepodléhají korozi. V případ , že nebudou umíst ny v extrémních
podmínkách a budou používány dle návodu k obsluze, budou vám v neporušeném stavu
sloužit dlouhá léta.
V případ problémů prosím neváhejte kontaktovat vašeho dodavatele nebo výhradního
dovozce pro Českou republiku: ProCzech s.r.o., Konzumní 156/33, 198 00 Praha 9, tel.:
271730452, e-mail: info@proczech.cz, www.proczech.cz.
V íme, že budete spokojeni!

