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Navodila za uporabo za uničevalec mrčesa 2/8W – 2/15W – 2/20W
Varnostni napotki:
Pozor:
• Produkt je namenjen samo za uporabo v stavbah, ne pa v senikih in drugih
stavbah zgrajenih iz gorljivih materialov.
Naprava se ne sme uporabljati zunaj.
Za preprečevanje nastanka ognja in električnega udara, se uničevalec ne sme
namestiti tam, kjer bi bil izpostavljen vlagi (npr. nad štedilnikom) ali direktni
sončni svetlobi oz. vročini (npr. podstrešja).
Uničevalec mrčesa se naj uporabljajo v prostorih, v katerih ne more priti do
nastanka eksplozivnih mešanic.
Opozorila:
• Nevarnost električnega udara. Uničevalca ne odpirati. Uničevalec ne vsebuje
delov, ki bi jih uporabnik lahko sam popravil oz. zamenjal.
• Priključitev na 220-240V, 50 ali 60 Hz izmenični tok (upoštevajte tablico glede
podrobnosti)
• Uporabnik lahko sam zamenja štarter in cevi (žarnice). Preostala popravila in
vzdrževalna dela naj opravijo za to usposobljeni serviserji.
• Uničevalec hranite v zaprtem in otrokom nedostopnem prostoru, ko ni v
uporabi.
• Za večjo varnost izklopite uničevalec iz napetosti, ko je v popravilu oz.
zamenjavi ipd.
• Ne vlecite uničevalca za kabel, pazite da se kabel ne zmoči ali prereže. Če se
kabel poškoduje, ga lahko zamenja samo strokovni delavec.
• Ne vstavljajte drugih objektov v uničevalec.
• Za maksimalno zaščito proti električnemu udaru priključite napravo samo na
primerno ozemljeno vtičnico.
• Nikoli ne uporabljajte UV-B ali UV-C žarnice. Uporabljajte samo UV-A žarnice od
vašega distributerja za napravo.
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Odpiranje embalaže:
Vsaka naprava je pazljivo spravljena v embalažo, preden zapusti tovarno, da
zagotovimo, da prispe do vas v popolnem stanju. Prosimo da odstranite vso embalažo
z naprave pred namestitvijo.
Namestitev naprave:
Uničevalec mrčes pritegne insekte v odvisnosti od zunanje in notranje (hišne)
osvetlitve. Pravilna namestitev naprave je torej najbolj pomembna, da dosežemo njen
maksimalni učinek. Naprava naj deluje dan in noč, če je količina insektov velika. Če je
možno, upoštevajte naslednje napotke:
• Namestite enoto nad svojo višino, po možnosti na doseg roke.
• Zagotovite da je naprava dostopna za čiščenje.
• Postavite napravo vstran od oken, da zmanjšate vpliv sončne svetlobe.
• Namestite napravo nad hrano ali nad površinami za pripravo hrane.
• Ne nameščajte napave nad virom vročine oz. pare, ker lahko poškoduje
izolacijo električnih kablov.
• Če imate otroke namestite napravo izven dosega otrok.
• Napravo lahko montiramo samo na ravno površino.
• Zagotovite da je potrebna električna vtičnica, blizu prostoru namestitve.
Montaža in inštalacija:
Odločite se katera metoda namestitve je za vas najboljša in sledite spodnjim
navodilom:
•

Metoda namestitve na steno:
◦ Poiščite primeren prostor za namestitev naprave, kot je opisano v prejšnjem
poglavju.
◦ Izvrtajte dve luknji 38cm (15 inch) narazen, da lahko vstavite kavlje v te
luknje.
◦ Nato obesite napravo na kavlje 5 mm vstran od stene.

•

Viseči način:
◦ Pritrdite verigo na čepe, ki so na zgornjem delu uničevalca.
◦ Obesite uničevalec na kavelj, ki vzdrži vsaj petkratno težo uničevalca.

•

Prosto stoječi način:
◦ postavite napravo na stabilno ravno mesto.

Povezava na električno napetost:
• Preverite ali je vhodna napetost enaka oznaki na produktu.
• Žice v kablu si sledijo: Faza (črna ali rjava), ozemljitev (zelena ali zelenorumena), Nula (bela ali modra).
• Za viseči način mora biti kabel primerno speljan.
Rutinsko vzdrževanje:
Edino vzdrževanje je čiščenje naprave. Vedno izključite napravo pred čiščenjem.
Odstranite insekte s posode. Očistite posodo za insekte z detergentom. Pazite da ne
zvijete posode.
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Distributer in serviser:
CLAIR, d.o.o.
Zbilje 4H, 1215 Medvode
Tel.: 01 / 36 13 968

Distributer in serviser svetuje:
Čiščenje:
Svetujemo da mrčes, ki se ulovi na mrežici odstranjujete s suho, mehko in dovolj
dolgo ščetko.
Menjava žarnic:
Pri menjavi žarnic odvijte dva vijaka na mreži. Mrežo nagnite k sebi in snamite
žarnico. Po vstavitvi nove žarnice vedno nazaj namestite mrežo.
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