Přenosný lapač hmyzu
Popis a návod k obsluze
● Přenosný, automaticky pracující lapač hmyzu.
Jednoduchá, intuitivní montáž a demontáž. Originální prvky
konstrukce.
● Po složení pasivních částí lapače [sběrná nádoba (1), trychtýř
(2) a plexi zábrany (3)] je třeba spojovacím kabelem (5) propojit
zářivku (není součástí lapače) s krabičkou s elektronikou (4)
pomocí konektorů a spojení zajistit jemným dotažením závitu.
Připojení na zdroj elektrické energie (12V baterie, není součástí
lapače) je řešeno krokosvorkami (červená na +, modrá na -)
s ochranou proti přepólování: při správném připojení se na
krabičce s elektronikou rozsvítí zelená dioda, při chybném
zapojení červená – v tomto případě je nutné připojení ihned
opravit. Lapač je při setmění spouštěn a při rozednění vypínán
automaticky světelným stmívačem. Při použití dobře nabité 12V
baterie s kapacitou 7Ah vydrží lapač svítit až 10 hodin. Lapač je
plně fukční i za deště, krabička s elektronikou je vlhkovzdorná,
dešťová voda je z lapače průběžně odváděna malým trychtýřem
(7).
● Při montáži a demontáži nepoužívejte hrubou sílu!
● Krabičku s elektronikou nevystavovat přímému slunci!

Obsah dodávky
1 sběrná nádoba
2 trychtýř Ø 25 cm
3 plexi zábrany
4 krabička s elektronikou (měnič, fotobuňka, ochrana proti přepólování)
5 spojovací kabely
6 lahvička s knotem
7 trychtýř se síťkou

Technické parametry
Název
Jmenovitý výkon
Jmenovitý proud
Napětí

Popis
8W
0,65 A
12 V

Obchodní podmínky
Výrobek lze objednat na adrese: ENTOMOLOGICAL SERVICE
Ing. Jan Šumpich
582 61 Česká Bělá 212
Česká republika
nebo e-mailem: jansumpich@seznam.cz
nebo na www.EntomologicalService.com
Odběr lze provádět osobně nebo zasláním na dobírku. Zboží je zasíláno jako křehké, při převzetí zásilky zkontrolujte její obsah.
V případě závady nebo neúplnosti balení odmítněte zásilku přijmout. Převzetím zásilky se zbavujete možnosti reklamace na neúplnost
či na poškození transportem jak u České pošty a.s. tak u naší firmy. Poštovné je účtováno dle aktuálního tarifu České pošty a.s. Platbu
lze realizovat i bezhotovostně převodem na účet.

