Přístroje na hubení veškerého létajícího hmyzu

EXOCUTOR* SPLASHPROOF * EXCALIBUR PROFI *
FLYTRAP * DEKORATIVNÍ MODELY * PLUSLIGHT *
PLUSZAP ALU * INFINITI
NÁVOD K OBSLUZE
Zakoupili jste vysoce kvalitní výrobek, který je moderní odpovědí na otázku, jak snížit
výskyt létajícího hmyzu. Výrobce - anglická firma Pelsis - má mnohaleté zkušenosti s
výrobou těchto přístrojů a dodává je do téměř 50-ti států světa. Výrobce je i výhradním
dodavatelem pro veškeré budovy královské rodiny a celý státní aparát ve Velké Británii.
Přejeme si, abyste i vy byli spokojeni!
Přístroje uspokojí všechny požadavky:
a) EXOCUTOR - nejmenší typ, vyráběn ve třech velikostech s max. krytím 40m2, 80m2 a
120 m2, vždy v nerezovém nebo bílém provedení. Najde uplatnění u širokého okruhu
veřejnosti, které dotěrný hmyz znepříjemňuje každodenní život. Vyhovuje především
majitelům menších restaurací, jídelen, obchodů, atd.
b) SPLASHPROOF - přístroj vlhku a prachu vzdorný (IP54) vyráběný s krytím 240m2 v
nerezovém provedení. Je standardně dodáván s netříštivými zářivkami. Vyhovuje pro
prostory, kde pro vlhkost či prašnost nelze použít žádný z výše uvedených typů, např.
mlékárny, masokombináty, pekárny, atd.
c) EXCALIBUR PROFI - vysoce kvalitní celokovové lapače hmyzu (IP33). Jsou
vyráběny v nerez provedení pro pokrytí 120m2 a 240m2. Vhodné především do výroben,
přípraven, pro oblast stravování, zdravotnictví, apod.
d) FLYTRAP - modely do průmyslových i obchodních prostor (IP33 nebo IP65).
Elektrická mřížka je nahrazena lepovou deskou, kterou je třeba pravidelně měnit. Jsou
vyráběny ve třech provedeních s krytím 80 m2, 120 m2 a 240 m2. *Modely s IP65 jsou
standardně dodávány s netříštivými zářivkami.
e) HALO – moderní a estetické modely s lepovou deskou, určené pro použití v celé řadě
komerčních prostor. Jsou vyráběny ve třech provedeních s krytím 40 m2, 80 m2 a 120 m2.
f) AURA, LURALITE, SATALITE, FLYPOD, D-LIGHT - dekorativní lapače
s neslyšným provozem do prostor, kde by výše uvedené modely mohly rušit. Elektrická
mřížka je proto nahrazena lepkavou deskou, kterou je třeba pravidelně měnit. Modely
zároveň slouží i jako intimní osvětlení.
g) PLUSLIGHT, PRACTIKA – modely s lepovou deskou vhodné do menších
provozoven apod. Modely vyhovující široké veřejnosti coby strážce pohody, klidu a čistoty
v domácnostech, chatách a chalupách. Krytí 80 a 160m².
h) PLUSZAP ALU – estetický aluminiový model nižší kategorie pro použití mimo
průmyslové prostory s krytím 40m² a 80m². Modely vhodné do obchůdků, kiosků apod. Díky
maximálně příznivé ceně je model vhodný i pro širokou veřejnost coby strážce pohody, klidu
a čistoty v domácnostech, chatách a chalupách. Životnost zářivek 1000 hodin.
i) INFINITI – přístroj s vysoce účinnými UV LED páskami a lepovou deskou. Model je
určen výhradně pro instalaci na stěnu. Ochrání prostor 120m2. Vhodný pro všechny prostory
s požadavkem na vysoký hygienický standard. Vhodný do prostor s požadavkem na
netříštivost skleněných předmětů. Životnost UV LED pásek je 3 roky.
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VAROVÁNÍ

Je-li přístroj zapojen do el. sítě, nevsunujte do něj prsty ani žádné jiné předměty. Přístroje (vyjma přístrojů
„b“ a „d*“) nejsou určeny pro místa s nadměrnou vlhkostí a prašností. V případě nejasností konzultujte
s vaším bezpečnostním technikem nebo kontaktujte vašeho dodavatele ještě před instalací.

"Mucholapka" potřebuje správné podmínky pro zajištění efektivního provozu ve vašich prostorách:
1) musí být správně umístěna (viz. umístění)
2) musí být použit správný model, tzn. nepřekračovat maximální krytí v m2
3) doporučená doba provozu je 24 hodin denně
4) zářivky musí být vyměněny minimálně každých 12 měsíců. UV LED pásky každých 36 měsíců.
5) tác musí být zasunutý. Při vysunutí tácu se přeruší přívod elektrické energie a přístroj se vypne
6) u přístrojů s lepkavou deskou musí být z desky odstraněna ochranná fólie
7) ověřte si, zda je váš přístroj shodný s ČSN, tzn. 220V stejně jako vaše rozvodná síť a ujistěte se, zda ve
vaší rozvodné síti nedochází k velkým výchylkám napětí.
Poznámka: Přístroje instalujte zavěšením na strop do středu místnosti. V případě, instalace na stěnu, je
třeba hodnoty uvedené jako maximální krytí vydělit dvěma. Netýká se přístrojů, které jsou vyráběny pro
instalaci výhradně na stěnu.
UMÍSTĚNÍ
Váš přístroj by měl být umístěn na stálo v nejtmavším místě místnosti, minimálně dva metry nad zemí.
Denní světlo či sluneční záření snižuje efektivnost přístroje. Ve velkých otevřených prostorách, kde je
třeba umístit dva či více přístrojů je nutné věnovat umístění přístrojů zvýšenou pozornost, aby byla
zaručena maximální ochrana prostor. Pamatujte, že světlo "mucholapky" musí být viditelné ze všech míst
v místnosti. V případě, že jsou místnosti rozděleny, či je světlu "mucholapky" bráněno většími
překážkami, je nutné umístit větší počet přístrojů. Modely není vhodné instalovat bezprostředně do míst
s vysokým pohybem vzduchu, např. před vývody klimatizačních jednotek.
ČIŠTĚNÍ
Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojen od přívodu el. energie. Čištění by mělo být prováděno
v pravidelných intervalech a mělo by být uzpůsobeno podmínkám, ve kterých přístroj pracuje.
Doporučený interval je 1x týdně.
Postup: 1) Vypněte přístroj
2) Vyjměte tác a vyprázdněte jej
3) Otřete vlhkým hadrem
4) Zasuňte tác zpět a zapněte přístroj
U přístrojů s lepkavou deskou vyměňujte desky v závislosti na množství výskytu hmyzu dle potřeby.
Povrch nerezových i smaltovaných přístrojů nepodléhá korozi. V případě, že byly čištěny dle návodu a
nebyly umístěny v extrémních podmínkách, budou vám v neporušeném stavu sloužit po dlouhá léta.
ÚDRŽBA, VÝMĚNA
Při jakékoli manipulaci s přístrojem se vždy ujistěte, že je přístroj odpojen od zdroje el.
ZÁŘIVEK, VÝMĚNA energie!
LEPOVÝCH DESEK:
1) Vypněte přístroj a vyjměte tác
2) Vyjměte zářivky a startéry zářivek
3) Nasaďte nové startéry a zářivky
4) Zasuňte sběrný tác
5) Zapněte přístroj
6) Výměna lepkavých desek – doporučená 1x za 3 měsíce, nebo dle potřeby, v závislosti na
výskytu hmyzu a ročním období
O
Pro vytvoření požadovaného záření jsou vnitřní strany zářivek potaženy fosforovou vrstvou, která se
ZÁŘIVKÁCH:
provozem postupně spaluje. Jsou-li přístroje v provozu, dle návodu k obsluze 24 hodin denně, ztratí
zářivka během 6 měsíců cca 50% účinnosti. Po 12 měsících zářivka svítí dál, avšak nemá již žádnou
účinnost. Nefunkčnost zářivek není rozpoznatelná pouhým okem! UVA záření není na rozdíl od UVC
záření nebezpečné lidskému organismu, tato metoda hubení hmyzu je naprosto nezávadná a ekologická.
Pro výměnu zářivek je nejvhodnější počátek jara. Pro zajištění funkčnosti zářivek, resp. přístrojů
doporučujeme výměnu všech zářivek najednou, tj. nikoli výměnu jednotlivých zářivek. S výměnou
zářivek je vhodné provést i výměnu startérů.
ZÁRUKA:
NA VŠECHNY MODELY SE VZTAHUJE ZÁRUKA 2 ROKY.
Pokud se na přístroji vyskytne závada v záruční lhůtě, bude vám přístroj dle druhu závady vyměněn za
nový či dočasně vyměněn a zaslán výrobci k opravě.
Poznámka: Zářivky a startéry nespadají do záruky!
INSTALACE
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