
1 Rýchly návod

Lapač hmyzu INKI112CBK4 
INKI112CBK6

Viac informácií nájdete v rozšírenom návode 
online:ned.is/inki112cbk4 | ned.is/inki112cbk6

Určené použitie
Nedis INKI112CBK4 | INKI112CBK6 je elektronický lapač 
hmyzu.
Využíva UV-A LED trubicu na prilákanie lietajúceho hmyzu 
citlivého na svetlo, ako sú muchy, mole a komáre.
Hmyz usmrcuje elektricky nabitá vnútorná kovová mriežka.
Výrobok je určený len na použitie v domácnosti vo 
vnútornom prostredí.
Výrobok udržujte mimo dosahu detí.
Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, 
záruku a správne fungovanie.

Hlavné časti (obrázok A)
1 Retiazkový krúžok
2 Teleso
3 Kovová mriežka

4 UV-A LED lampa
5 Napájací kábel
6 Podnos

Bezpečnostné pokyny
 -VAROVANIE

• Výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode.
• Pred použitím si pozorne prečítajte návod. Návod 

uchovajte pre potreby v budúcnosti.
• Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo 

chybná. Poškodené alebo chybné zariadenie okamžite 
vymeňte.

• Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný 
technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia 
elektrickým prúdom.

• Výrobok neotvárajte.
• Vysoké napätie! Nedotýkajte sa vnútornej kovovej 

mriežky.
• Nepozerajte sa priamo do svetla, mohlo by to spôsobiť 

poškodenie zraku.
• Nikdy nevkladajte kovové predmety dovnútra mriežky.
• Od horľavých predmetov udržiavajte dostatočnú 

vzdialenosť.
• Nepribližujte sa s výrobkom k horľavým plynom, 

výparom či výbušnému prachu.
• Výrobok nepoužívajte v chlievoch, stajniach a na 

podobných miestach.
• Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.
• Výrobok vždy pred čistením alebo premiestňovaním 

odpojte od napájacej elektrickej zásuvky.
• Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte 

nárazom.
• Výrobok kvôli žiareniu nepoužívajte dlhšie ako 8 hodín 

denne.
• Výrobok udržujte mimo dosahu detí.

Inštalácia výrobku
1. Výrobok zaveste na strop pomocou retiazkového krúžku 

A1.
2. Pripojte napájací kábel A5 k napájacej elektrickej 

zásuvke.

Údržba
Výrobok vždy pred čistením alebo premiestňovaním 
odpojte od napájacej elektrickej zásuvky.
Vonkajšie časti výrobku čistite mäkkou, čistou, mierne 
navlhčenou handričkou.
Podnos A6 vyprázdnite minimálne raz do týždňa.
LED lampa A4 sa nedá vymeniť.

 -Nepoužívajte čistiace rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace 
prostriedky.
 -Nepokúšajte sa opravovať výrobok. Ak výrobok 
nefunguje správne, vymeňte ho za nový výrobok.

Technické údaje
Produkt Lapač hmyzu

Číslo výrobku INKI112CBK4 INKI112CBK6

Napätie mriežky 800 - 1000 V

Vstupné napätie AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz

Svietidlo UV-A LED

Napájanie 3 W 4 W

Životnosť ± 20000 hod.

Účinný dosah 30 m2 35 m2

Dĺžka kábla 1 m


