
Překlad původního návodu k používání 

 

NÁVOD K OBSLUZE 
Lapač hmyzu, insekticidní UV lampa 30W 

Typ: G80490, Model: CHLJ-30B 
 

 
Vyrobeno pro 

F. H. GEKO 

Kietlin, ul. Spacerowa 3 

97-500 Radomsko, Polsko 

www.geko.pl 

 

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se 

se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, 

které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele. 
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  Návod k obsluze 
 

 

 
 

 

ČESKÝ JAZYK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ!!! 

 

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze 

ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží. 

Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci. 
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  Návod k obsluze 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

Účinný rozsah: 60 m2 

Materiál: hliník, plast 

Příkon: 30 W 

Řetěz pro zavěšení 

Podnos pro hmyz 

Napájecí napětí: 230 V — 50 Hz  
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  Návod k obsluze 
 

 

Insekticidní lampa slouží k přilákání hmyzu, jako jsou komáři, můry, mouchy a další hmyz, bez použití 

chemických a vonných látek. Zařízení vyzařuje ultrafialové paprsky bezpečné pro lidi a zvířata 

a vysoké napětí kovové mřížky zabíjí hmyz elektrickým proudem. Zařízení je ideální pro použití 

v domácnostech, kancelářích, hotelích, supermarketech, restauracích, atd. 

 

UPOZORNĚNÍ 

1. Před zahájením práce se ujistěte, že napětí a frekvence souhlasí s údaji o výrobku, zásuvka musí 

být uzemněna. 

2. Nedovolte dětem hrát si s výrobkem. Pokud je zařízení připojeno k proudu, nedotýkejte se 

elektrické mřížky rukou ani kovovým předmětem, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. 

3. Zavěste zařízení na zeď ve výšce 2-3 m, protože to je výška, ve které se pohybuje hmyz. 

4. Svítící zářivka znamená, že zařízení je připojeno k proudu. Když je hmyz usmrcen elektrickým 

proudem, objeví se zvukový signál. 

5. Před čištěním lampy odpojte napájení, poté otevřete vnější mřížku a očistěte ji plastovým 

kartáčem. 
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  Návod k obsluze 
 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 

1. Pouze pro vnitřní použití. Čištění ve vodě a vkládání do vody je zakázáno. 

2. Před výměnou zářivky odpojte napájení. 

3. Poškozený elektrický kabel musí vyměnit odborník. 

4. Je zakázáno používat tento výrobek v blízkosti hořlavých a výbušných materiálů. 

 

 
 

B1- elektronický předřadník 

B2 - vysokonapěťový transformátor 

K - přepínač  

S - startér  

BX - pojistka 

C- kondenzátor  
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Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 20 

 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
F. H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko 

s plnou odpovědnosti prohlašuje, že: 

 

Lapač hmyzu, insekticidní UV lampa 30W 

Typ: G80490, Model: CHLJ-30B 
splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady: 

2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických 

a elektronických zařízeních, 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů 

členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích 

napětí na trh, 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států 

týkajících se elektromagnetické kompatibility a norem EN 50581:2012, EN 55014-1:2017,  

EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60335-2-59:2003+A1:2006+A2:2009, 

EN 60335-1:2010+A11:2014+A13:2017, EN 62233:2008 

je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení typu ES č. 801350663093  

ze dne 27. 1. 2016 vydaného společnosti CELAB SRL Via Maira snc, 04100 - LATINA, Země: Itálie 

Telefon: +39 0773 665421, Fax: +39 0773 417534 - +39 0773 18755102 

E-mail: mbertoldi@celab.com, Web: w cww.celab.com 

Identifikační číslo oznámeného subjektu: 2037 

a typu ES č. 180500038HZH-V1 ze dne 19. 9. 2018 a 180500037HZH-V1 ze dne 27. 9. 2018 

vydaného společnosti INTERTEK TESTING & CERTIFICATION LTD Intertek House, Cleeve Road, 

Leatherhead, Surrey KT22 7SA Země: Spojené království, Telefon: +44 (0) 1372 370900 

Fax: +44 (0) 1372 370999, E-mail: andrew.strachan@intertek.com Web: www.intertek.com 

Identifikační číslo oznámeného subjektu: 0359 

 

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn 

nebo přestavěn bez souhlasu výrobce. 

 

Za přípravu a uchovávání technické dokumentace odpovídá: 

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko. 

 

 

Kietlin, 8. 4. 2020     Mgr. Grzegorz Kowalczyk 

Místo a datum vystavení    Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby  



7 

Servisní středisko výrobce F. H. GEKO 

 ul. Dukelská 240/16 

 743 01 Bílovec, Czech Republic                             

 

 Kontakt: e-mail: info@hobynaradi.cz 

 

Záruční list 
 

1. Název zařízení a číslo výrobku  ………………………………………………... 

2. Datum nákupu    ………………………………………………... 

3. Přesný popis hlášené závady, chyby. ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením. 

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Razítko prodávajícího   ………………………………………………... 

Datum a podpis.    ………………………………………………... 

6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo. ………………………………………………... 

 

Záruční podmínky 

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců 
od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 
12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze 
a způsobu použití. 
Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným 
účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. 
Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné 
předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené 
údržby. 
Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 
zpracování. 
Nárok na uplatnění záruky zaniká: 
1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze 
2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o. 
3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen 
4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti 
5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby 
6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů 
7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem 
8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém 
9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení 
Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální funkce 
(např. opotřebení uhlíků, atd.) 
Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly. 
Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se 
o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, 
budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí. 
Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. 
Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem 
zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady. 
Při zasílání dopravní službou výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho 
poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady! 

 

mailto:info@hobynaradi.cz

