
l Rychlý návod

Hubič hmyzu INKI112CBK4 
INKI112CBK6

Více informací najdete v rozšířené příručce online: 
ned.is/inki112cbk4 | ned.is/inki112cbk6

Zamýšlené použití
INKI112CBK4 | INKI112CBK6 značky Nedis je elektronický 
hubič hmyzu.
Využívá UV-A LED trubici, která přitahuje létající hmyz citlivý 
na světlo, jako jsou mouchy, můry a komáři.
Tento hmyz je při styku s elektricky nabitou vnitřní kovovou 
mřížkou zabit elektrickým proudem.
Tento výrobek je určen výhradně k domácímu použití ve 
vnitřních prostorách.
Výrobek udržujte mimo dosah dětí.
Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, 
záruku a správné fungování.

Hlavní části (obrázek A)
1 Řetězové oko
2 Plášť
3 Kovová mřížka

4 Lampa UV-A LED
5 Napájecí kabel
6 Tác

Bezpečnostní pokyny
 -VAROVÁNÍ

• Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v této 
příručce.

• Před použitím si pečlivě přečtěte příručku. Příručku 
uschovejte pro případné budoucí použití.

• Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená 
nebo vadná. Poškozené nebo vadné zařízení okamžitě 
vyměňte.

• Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze 
kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu 
elektrickým proudem.

• Nesnažte se výrobek otevřít.
• Vysoké napětí! Nedotýkejte se vnitřní kovové mřížky.
• Nedívejte se přímo do světla, mohlo by dojít k poškození 

zraku.
• Nikdy do mřížky nezasouvejte kovové předměty.
• Udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých 

předmětů.
• Udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých plynů, 

par a výbušného prachu.
• Nepoužívejte ve stodolách, stájích a podobných místech.
• Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti.
• Před čištěním a přesouváním výrobek vždy odpojte ze 

zásuvky.
• Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
• Nepoužívejte výrobek déle než 8 hod. denně kvůli záření.
• Výrobek udržujte mimo dosah dětí.

Instalace výrobku
1. Výrobek zavěste na řetězové oko A1 na strop.
2. Připojte napájecí kabel A5 do zásuvky.

Údržba
Před čištěním a přesouváním výrobek vždy odpojte ze 
zásuvky.
Vnější stranu výrobku čistěte měkkým, lehce navlhčeným 
hadříkem.
Tác A6 vyprazdňujte alespoň jednou týdně.
Lampu LED A4 nelze vyměnit.

 -Nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní prostředky.
 -Výrobek se nesnažte sami opravovat. Pokud výrobek 
nepracuje správně, nahraďte jej novým kusem.

Technické údaje
Produkt Hubič hmyzu

Číslo položky INKI112CBK4 INKI112CBK6

Napětí mřížky 800 - 1000 V

Vstupní napětí AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz

Lampa UV-A LED

Napájení 3 W 4 W

Životnost ± 20000 hod.

Účinný dosah 30 m2 35 m2

Délka kabelu 1 m


