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DŮLEŽITÉ                                                                                                                                                                                                                             
PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ  TOHOTO ZAŘÍZENÍ, PŘEČTĚTE SI PŘED JEHO POUŽITÍM VEŠKERÉ 
INSTRUKCE A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO MANUÁLU. JE DŮLEŽITÉ, ABY 
BYLY VEŠKERÉ TYTO INSTRUKCE DODRŽOVÁNY. 
 

VÝSTRAHA: ABY NEDOŠLO K POŽÁRU ČI 
ZASAŽENÍ PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO 
ZAŘÍZENÍ DEŠTI A CHRAŇTE PŘED POTŘÍSNĚNÍM 
KAPALINOU. 
 
UPOZORNĚNÍ: PRO PŘEDEJITÍ ZASAŽENÍ 
PROUDEM, NEODKRÝVEJTE ŽÁDNÝ KRYT A DBEJTE 
NA SPRÁVNÉ ZAPOJENÍ KABELU DO SÍTĚ.  
 

PŘIPOJENÍ K SÍTI: PŘEKONTROLUJTE NAPĚTÍ SÍTĚ. PŘÍSTROJ JE NASTAVENÝ NA NAPĚTÍ 
230V – 50HZ. PŘÍSTROJ VYHOVUJE EEC NARŘÍZENÍ 89/336/EEC A 73/23/EEC. 
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ  

- Pro připojení nepoužívejte prodlužovací kabely 

- Neponechávejte kabel na místech, kde hrozí jeho mechanické poškození např. přelomením a 
na místech s výskytem vysokých teplot 

- Nedotýkejte se kabelu, máte-li mokré ruce 
- Děti si nejsou vědomy hrozícího nebezpečí, která hrozí od elektrických spotřebičů, proto je 

nikdy nenechávejte samotné v jejich blízkosti 
- Odpojte zařízení, pokud: 

• vykazuje špatnou funkčnost, 
• před samotným čištěním a údržbou, 
• po použití 
• pokud vykazuje závadu 

- Z důvodu nesprávného používání, díky špatnému skladování či nesprávným opravám může 
dojít k poškozením zařízení; takové nejsou kryty záručními podmínkami 

- Zařízení není určeno pro komerční využití 
- Dojde-li k poškození přívodního kabelu, je nezbytné nechat jej vyměnit kvalifikovaným 

pracovníkem servisního střediska z důvodu, kdy z neodborných oprav hrozí uživateli při 
používání značná nebezpečí 

- Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostoru. Chraňte jej před teplem, přímým slunečním 
zářením, vlhkostí (nikdy neponořujte do kapaliny) a ostrými předměty 

- Nenechávejte přístroj bez dozoru při provozu. Vždy vypněte přístroj odchodu z místnosti 
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel 
- Pro bezpečnost vašich dětí: uchovávejte balicí materiály (igelitové sáčky, polystyrénu  

atd.) mimo jejich dosah. Nedovolte malým dětem hrát si s fóliemi – hrozí nebezpečí  
udušení! 

- Tento přístroj není určen pro používání osobami s omezenými fyzickými, smyslovými  
nebo mentálními schopnostmi 

- Při používání nevkládejte do přístroje kovové předměty 
- Nikdy přístroj nerozebírejte.  
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, 

smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud 
jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí 
případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou 
uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat 
spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. 
  

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 Nepoužívejte tento přístroj v bezprostřední blízkosti vody (např. koupelna, bazén, vlhké  
sklepy). 

 Přístroj se nesmí používat na místech s výskytem hořlavých par nebo výbušného prachu. 
 Neumísťujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla jako jsou radiátory nebo trouby. 
 Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí. 
 Přístroj není vhodný pro použití ve stodolách,  

stájích a podobných lokalitách.  
 

FUNKCE 

Hmyz je přitahován UV lampou. Uvnitř přístroje přijde do styku s kovovou síťkou, která je pod 
napětím, čímž dojde k jeho okamžitému usmrcení. 

  
Za účelem zvýšení účinnosti přístroje jej nezavěšujte do bezprostřední blízkosti silných zdrojů 
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světla.  
 

 

 

VYBALENÍ PŘÍSTROJE 

• Vyjměte zařízení z krabice.  
• Odstraňte veškerý obalový materiál jako jsou igelitové sáčky, výplňový materiál, kabelové 
svazky a lepenky.  
 

NÁVOD K OBSLUZE 

 Přístroj zavěste za závěsný kroužek na horní straně přístroje. 

 Připojte přívodní kabel do zásuvky 230 V, 50 Hz. 

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

Upozornění:  
► vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky před čištěním  
► Nikdy neponořujte přístroj do vody, to by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem či požáru.  
Pozor:  
► nepoužívejte drátěné kartáče nebo abraziva  
► Nepoužívejte agresivní čisticími prostředky.  
 

Přístroj čistěte pravidelně jednou za týden mírně vlhkým hadříkem.  
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Model:    IV 3340 

Napájení:   220-240 V ~ 50/60 Hz  

Spotřeba energie :  4 W  
Třída ochrany :  II  
Čistá hmotnost :  0.43 kg 
 
 
ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI 
METODAMI. JSME PŘESVĚDČENI, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE 
DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA 
SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TÉŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. 
POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN 
V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE 
ZAKÁZÁNO. 

 

 Obal: 

krabice – tříděný sběr papíru (PAP) 
polystyren – tříděný sběr (PS) 
PE sáček – tříděný sběr (PE) 
 

 
Výrobek: 

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
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kovové časti – železný šrot (FE) 

 

 

 


