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Elektrický lapač hmyzu BEAUMONT 

15 W, 40 W, 60 W 

 

Návod k používání 

 

1. Úvod  

Tento návod je určen všem uživatelům elektrických lapačů hmyzu typu Beaumont o výkonu 

15 W, 40 W, 60 W. Návod musí být uložen na dostupném a známém místě. Před použitím 

přístroje si pozorně přečtěte tento návod a řiďte se jeho pokyny.  

 

2. Určení výrobku  

Elektrický lapač hmyzu je určen k hubení létajícího hmyzu (mouchy, můry, komáři apod.). 

Elektrická zářivka, která je zdrojem ultrafialového záření láká hmyz, který je pak nucen při 

letu ke zdroji záření narazit na mřížku. Uvedení mřížka je připojena na vysoké napětí, které 

hmyz spolehlivě usmrtí. Přístroj je určen pro použití v suchém prostředí definovaném  

ČSN  33 2000-3 s následujícími vnějšími vlivy:  

AB4 – prostory chráněné před atmosférickými vlivy bez regulace teploty a vlhkosti 

AD1 – výskyt vody – zanedbatelný  

AE1 – prašnost – zanedbatelná  

AF2 – výskyt korozívních nebo znečišťujících látek – atmosférický 

BA4 – přístupné poučeným osobám 

BC3 – častý kontakt osob s potenciálem země  
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3. Základní technické údaje  

 

 Napájecí napětí: el.síť 240 V / 50 Hz 

 Příkon zářivkových trubic: dle modelu 15 W, 2 x 20 W, 3 x 20 W  

 

4. Bezpečnostní pokyny  

 

 Přístroj postavte, nebo zavěšte tak, aby nepřišel do kontaktu s osobami zvláště pak 

s dětmi.  

 K čištění vn mřížky používejte plastový kartáč, čištění provádějte jen v případě, je-li 

přístroj odpojen od elektrické sítě. Nikdy k čištění nepoužívejte vodu a ani 

neponořujte přístroj do vody.  

 Lapač umisťujte v bezpečné vzdálenosti od plynových zařízení. 

 Případné odstraňování poruch nebo závad musí provádět pracovník s odpovídající 

kvalifikací.  

 

UPOZORNĚNÍ ! 

V případě sejmutí horního krytu při zapnutém přístroji hrozí nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem !  

 

5. Uvedení do provozu a údržba  

Přístroj vyjměte z obalu, postavte nebo zavěšte nejlépe do tmavšího rohu místnosti, síťovou 

zástrčku zasuňte do zásuvky sítě 220 V. Hlavní vypínač nastavte do polohy „zapnuto“. 

Jakmile se rozsvítí zářivkové trubice je přístroj v činnosti. Mrtvý hmyz padá do misky na 

spodní straně přístroje. Lapač much jinak nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, pouze čistěte 

misku od mrtvého hmyzu.  

6. Likvidace  

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se 

jeho části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního 

prostředí.  

 Kovové části se roztřídí podle druhu kovů a nabídnou se k prodeji organizaci 

zabývající se sběrem druhotných surovin.  

 Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu, 

se roztřídí a odevzdají organizaci, zabývající se světem těchto materiálů.   
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Záruční list – Elektrický lapač hmyzu BEAUMONT 15 W, 40 W, 60 W 

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby a součástek. 

Nevztahuje se na vady způsobené mechanickým poškozením či neodbornou obsluhou a 

na baterie. Při reklamaci předložte doklad o nákupu! Škody způsobené neodbornou 

obsluhou a manipulací nemohou být předmětem reklamace, ani uplatněním náhrady 

škody.  

Doklad o nákupu č.:  

Datum prodeje:                                                                          Razítko a podpis prodejce:  

 


