
N Á V O D  K  O B S L U Z E  -  E D G E   
 
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 EDGE – přístroj na hubení hmyzu 
1x lepkavá deska GLUPAC s feromonovou impregnací 
1x návod k obsluze a nákres montáže 
1x přívodní šňůra 
1x vyjímatelná hliníková zásuvka 
2x zářivka SYNERGETIC 
4x šroub a hmoždinka 
1x průhledný ochranný kryt pro instalaci na strop 
4x matka pro připevn ní ochranného krytu 
2x černé ocelové nožičky pro postavení přístroje EDGE 
1x žeton s logem P+L, pro otevření předního krytu přístroje (lze použít i jiné mince) 
 
UMÍST NÍ 
EDGE 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. 
  
INSTALACE 
EDGE je možné nainstalovat 3 způsoby: 

1) NA ST NU – horizontáln  nebo vertikáln . 
2) NA STROP 
3) POSTAVENÍ – použijte dodávané nožičky 

 
Postup pro montáž na stěnu nebo strop - po pečlivém vym ření požadovaných otvorů, 
vyvrtejte otvory, pomocí hmoždinek a šroubů bezpečn  zav ste přístroj. 
U horizontální instalace můžete použít pro vyznačení vyvrtávaných otvorů přídavnou 
hliníkovou zásuvku, ve které jsou připraveny dva otvory pro označení místa vrtu. 
V případ  montáže na strop máte možnost použít i plastový ochranný kryt, který upevníte 
pomocí 4 dodávaných matic. 

 
Pozn.: Instalaci doporučujeme sv řit kvalifikované osob . 
 
 
VLOŽENÍ LEPKAVÉ DESKY 
Po umíst ní přístroje na požadované místo vložte lepkavou desku následujícím způsobem: 

a) Ujist te se, že je přístroj odpojen od zdroje elektrické energie 
b) Odstraňte ochrannou fólii z lepkavé desky 
c) Pomalu a opatrn  vsuňte desku zbavené ochranné fólie do p ístroje tak, aby 

lepkavá strana byla otočena sm rem k zá ivkám. Šipka na lepkavé desce musí 
sm ovat dol ! Vodící lišty uvnit  p ístroje zabezpečí správné vytvarování 
desky v p ístroji. Poslední ohyb je t eba zasunout pod postranní úchyty. 

 



 
VÝM NA LEPKAVÉ DESKY: 
Vyjm te pomalu a opatrn  použitou lepkavou desku. Dále postupujte dle návodu na 
vložení lepkavé desky, viz.výše. 
 
Pozn.:  

1) Nepoužívejte desky jiných výrobců – hrozí poškození přístroje! 
2) Pro optimální funkčnost přístroje je třeba pravideln  vym ňovat lepkavou desku. 

Výrobcem doporučený interval je 1x m síčn , ale frekvence vým ny závisí na 
specifikách prostor uživatele.  

 
VÝM NA ZÁ IVEK A STARTÉR : 

- Ujist te se, že je přístroj odpojen od zdroje el. energie. 
- Vložte dodávaný žeton (či použijte jinou minci) pro otevření předního panelu. Minci 

je třeba otočit ve sm ru hodinových ručiček o 45 stupňů. 
- Vyklopte přední panel 
- Vyjm te zářivky pootočením o 90 stupňů a vyjm te startéry pootočením proti sm ru 

hodinových ručiček 
- Vložte nové startéry a nové zářivky 

 
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. 
 
 
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! 
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