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Elektronická past na hmyz

VAROVÁNÍ.
POZOR: DŮKLADNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY, JELIKOŽ OBSAHUJÍ DŮLEŽITÉ 
INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, INSTALACE, POUŽITÍ A ÚDRŽBY. USCHOVEJTE 
SI JE PRO POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI.
TENTO PŘÍSTROJ SMÍ POUŽÍVAT DĚTI OD 8 LET A STARŠÍ A OSOBY S OMEZENÝMI 
FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO BEZ 
DOSTATEČNÝCH ZKUŠENOSTÍ, POKUD JSOU POD DOHLEDEM NEBO BYLY POUČENY 
O SPRÁVNÉM A BEZPEČNÉM POUŽITÍ PŘÍSTROJE. NEDOVOLTE DĚTEM HRÁT SI S 
PŘÍSTROJEM. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOHLEDU.
PŘÍSTROJ JE URČENÝ PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU. NEPOUŽÍVEJTE VENKU. PŘÍSTROJ 
DRŽTE MIMO DOSAH DĚTÍ. PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVEJTE V STODOLÁCH, STÁJÍCH A 
PODOBNÉM PROSTŘEDÍ. PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVEJTE V PROSTŘEDÍ S HOŘLAVÝMI 
VÝPARY. KOMPONENTY TOHOTO PŘÍSTROJE SMÍ MĚNIT POUZE KVALIFIKOVANÝ 
TECHNIK SERVISNÍHO STŘEDISKA.
Uschovejte si záruční list, doklad o koupi a návod k obsluze pro případné použití v budoucnosti. 
Po vybalení přístroje jej zkontrolujte z hlediska viditelného poškození a v případě poškození jej 
nepoužívejte a kontaktujte servis. Nenechávejte obalové materiály v dosahu dětí, není to hračka: je to 
elektrické zařízení a musí se s ním dle toho zacházet. 
Před připojením přístroje se ujistěte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí na výrobním štítku. 
Nepoužívejte adaptéry ani prodlužovací kabely, které nevyhovují bezpečnostním standardům, nebo 
které překračují bezpečnostní limity. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě a ujistěte 
se, zda je vypnutý. Použití elektrických přístrojů vyžaduje dodržování určitých pravidel, zejména: 
nedotýkejte se přístroje mokrýma nebo vlhkýma rukama; nepoužívejte přístroj, pokud máte bosé nohy; 
nevystavujte přístroj povětrnostním vlivům (déšť, slunce); nevystavujte jej otřesům.
V případě nestandardního provozu přístroje jej ihned odpojte od elektrické sítě, nedotýkejte se jej 
a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika. Pokud již přístroj nebudete používat, učiňte jej 
nepoužitelným po odpojení od elektrické sítě. Přístroj byl navržen pro použití v domácím prostředí; 
jakékoliv jiné použití je nesprávné a nebezpečné. Nepoužívejte jej venku. Z bezpečnostních důvodů 
nesmíte přístroj demontovat. K zajištění 
bezpečnosti přístroje používejte pouze 
originální náhradní díly a příslušenství.
PŘES OTVORY OCHRANNÉ MŘÍŽKY 
NEVKLÁDEJTE ŽÁDNÉ KOVOVÉ 
PŘEDMĚTY.
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Pokyny pro použití:
Ekologická past na hmyz má speciální aktinické světlo, zcela neškodné, přitahující hmyz, který je 
zasažený elektrickým proudem při kontaktu s interní elektrickou mřížkou. Tato past je určená pouze 
pro použití v interiéru a nesmí se používat na místech s hořlavými materiály (jako jsou stodoly). 
Otočte zástrčku tak, aby byl přístroj ve vertikální pozici, se zásobníkem hmyzu dolů. Připojte zástrčku 
k elektrické zásuvce. Přístroj umístěte nejméně 2 metry od osoby, abyste zabránili rušení hmyzem 
předtím, než bude zachycen v pasti. Nesměrujte přístroj na okna nebo dveře a jiné otvory venku, 
abyste zabránili přitahování hmyzu zvenčí. Nechte přístroj zapnutý během noci, aby se rozvinul 
skutečný účinek. Po použití vždy odpojte od sítě.

Údržba:
Před prováděním čištění nebo jakékoliv údržby odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
Pro výměnu přístroje kontaktujte autorizované servisní středisko. Před čištěním přístroje jej odpojte od 
elektrické sítě. K čištění hlavní jednotky použijte malý kartáč nebo měkkou vlhkou utěrku.
Pro čištění zásobníku hmyzu použijte odmašťovací čisticí prostředek. K sejmutí zásobníku jej otočte 
proti směru hodinových ručiček. Vyčistěte jej a nasaďte na místo stejným způsobem, otočte ve směru 
hodinových ručiček. K čištění přístroje nepoužívejte benzín, alkohol, insekticidy ani jiné chemické 
prostředky. Pro čištění přístroje používejte měkkou vlhkou utěrku. Nepoužívejte nadměrné množství 
tekutiny; v případě vniknutí tekutiny do přístroje může tato způsobit nenapravitelné škody.
PŘÍSTROJ NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY.

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU V SOULADU SE SMĚRNICÍ 
EU 2002/96/EC.
Na konci životnosti přístroje jej nesmíte likvidovat společně s běžným komunálním 
odpadem. Musíte jej odnést na příslušné sběrné místo nebo prodejci poskytujícími tuto 
službu. Správnou likvidací tohoto přístroje zabráníte negativním dopadům na životní 
prostředí a přispějete k ochraně hodnotných zdrojů. Jako připomínka správné likvidace 
tohoto přístroje slouží symbol přeškrtnutého koše.
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Záruční list 

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:  ..........................................................................................................................................

Příjmení/jméno: ...................................................................................................................................

Stát/PSČ/obec/ulice: ...........................................................................................................................

Telefonní číslo: ....................................................................................................................................

Číslo/označení (zbožní) položky: ........................................................................................................

Datum/místo prodeje: ..........................................................................................................................

Popis závady: ......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Datum/podpis: .....................................................................................................................................

Záruka se nevztahuje.

 Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

 Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit  pouze  po 
předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a 
čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve 
výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo 
úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen 
výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní  záruka  je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - 
fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka 
se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice. 

Záruka se nevztahuje 
-  jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části  
-  na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
-  je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby. 
-  nesprávně používán, skladován nebo přenášen.
-  na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápňování kávovarů, 

žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní  cenu.
-  pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní 

náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující. 
-  zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
-  závada byla způsobena vnějšími  a živelními podmínkami (např. poruchami  v elektrické síti nebo bytové instalaci)
-  záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování  vady ze strany spotřebitele  bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být 
zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku. 

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef  
ČERTES spol. s r.o.
Donínská 83
463 34 Hrádek nad Nisou 
Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.
Tel./fax 482718718 - náhradní díly
Mobil: 721018073, 731521116, 608719174
Pracovní doba 8 - 16,30
www: certes.info, e-mail: certes@certes.info


