Přenosný lapač hmyzu
Záruka 2 roky.
Podmínky správného provozu:
- nepoužívat hrubou sílu
- dbát na správné zapojení krokosvorek na baterii (červená na plus)
- dbát na plně nabité baterie (napětí pod 13V může způsobit nespolehlivý start zařízení; při
dlouhodobém zapojení v pohotovostním stavu dochází ke snižování napětí; toto snižování je
rychlejší na prudkém slunci než ve stínu, v případech nutnosti vícehodinového zapojení
v pohotovostním stavu se doporučuje používat baterie s vyšší kapacitou (9Ah/12V a více)
- v případě delšího zapojení na prudkém slunci (v pohotovostním stavu) může po poklesu
venkovní teploty (večer a v noci) dojít k vysrážení par uvnitř krabičky, v takovém případě je
nutné krabičku rozšroubovat a nechat vysušit; z tohoto důvodu se doporučuje krabičku před
prudkým sluncem chránit – krabička je odolná proti vnější vlhkosti a dešti, zároveň ale
zabraňuje samovysušování vysrážených par
- v extrémním případě může v případě delšího zapojení na prudkém slunci dojít k deformaci
plastových a plexisklových částí zařízení, doporučuje se tudíž těmto situacím vyvarovat a
zařízení instalovat do chráněných míst (alespoň po část dne ve stínu)
- při každém zapojení zkontrolovat spojení pomocí konektorů na obou koncích zářivky,
dochází-li k samoodpojování (např. při častější výměně zářivky), je nutné kleštěmi
konektory stáhnout (s citem)
- dbát na správné dotažení závitu na spoji kabelů
- zabránit kontaktu všech plastových a plexisklových částí s chloroformem, i výpary
chloroformu mohou způsobit jejich nevratné poškození
Odstranění nejběžnějších závad, když zářivka nenastartuje:
- zkontrolovat napětí baterie, v případě napětí pod 13V baterii dobít nebo použít jinou,
nabitou
- zkontrolovat zářivku; kvalita a opotřebení zářivky má zásadní vliv na spolehlivý start;
používat pouze zářivky 8W/12V
- zkontrolovat dotažení závitu na spoji kabelů
- zkontrolovat zapojení všech konektorů na obou koncích zářivky
- zkontrolovat správné zapojení krokosvorek na baterii

Záruka se nevztahuje na poškození hrubým zacházením a vady vzniklé nesprávným
používáním zařízení.

