
 
 

Svetelná lepová pasca  Chameleon na odchyt múch a lietajúceho hmyzu 

 
POPIS VÝROBKU 

Pasce na muchy Chameleon sa pripravujú z najlepších materiálov. Na  kostre zo zintexu alebo 

z podobného antikorózneho materiálu z oceľovým povrchom sa nachádza telo prístroja pokryté 

polystyrénovým filmom. Ochranná plocha z pochrómovanej ocele chráni UV žiarivky 

a zabraňuje náhodnému dotyku na lepiace časti pri manipulácii. Prístroj je pre lepšiu životnosť 

zaopatrený Quantum BL rúrkami. 

 

FUNKČNÝ POPIS 

Elektrické pasce na muchy fungujú na tom princípe, že  letiaci hmyz láka žiarenie, predovšetkým 

ultrafialové vlny svetelného spektra. Takto sa prilietavajúci hmyz dostane na lepiacu plochu 

umiestnenú za žiarivkami. Netreba sa obávať toho, že by sa hmyz dostal na produkty umiestnené 

blízko prístroja. Na lepiacej  ploche sa nenachádzajú žiadne jedovaté látky, takže nemá žiadny 

škodlivý vplyv na životné prostredie. Tieto prístroje sa ukázali ako najlepšia ochrana proti 

lietajúcemu hmyzu. Keďže hmyz je aktívny i v noci , pasce je potrebné nechať 24 hodín denne 

fungovať. 

 

ROZBALENIE PRÍPRAVKU 

Pred tým než naše výrobky expedujeme, prístroje dôkladne skontrolujeme a zabalíme. Skôr ako 

by ste obal zahodili,  presvedčte sa o tom, či náhodou výrobok nie je poškodený z prepravných 

dôvodov. Pred uvedením pristroja do prevádzky starostlivo  skontrolujte, či ste z neho odstránili 

všetky obaly. Na obaloch sú uvedené všetky piktogramy a normy v ktorých je prístroj schválený. 

 

ČISTENIE A ÚDRŽBA 

Prístroj vtedy ostane pekný ak ho podľa potreby utriete a očistíte. K tomuto môžete použiť 

čistiace prostriedky, ktoré nanášame vlhkou handrou. Nepoužívajte na čistenie drsné materiály. 

V elektrických pascách je potrebné raz do roka vymeniť UV žiarivky. Maximálny účinok 

možeme udržať namontovaním Quantum BL rúrok. Lietajúci hmyz lákajú najma rúrky, ktoré nie 

sú staršie ako 1 rok. To nastáva preto, lebo používanim rúrok sa znižuje množstvo 350-375 

nanometrových vĺn svetelného spektra. Tieto svetelné vlny ľudské oko nie je schopné 

zaregistrovať. Častejšie zapínanie a vypínanie lampy počas dňa vedie k tomu, že UV emisia sa 

rýchlejšie znižuje. 

 

PRETO NECHÁVAJTE RÚRKY NEPRETRŽITE V PREVÁDZKE A RAZ ROČNE- 

CIELENE PRI ZVÝŠENEJ AKTIVITE LIETAJÚCEHO HMYZU- ICH VYMEŇTE. 

 

VÝMENA LEPIACICH PLOCH 

Vyberme zápalnú tácku tak, že ju vytiahneme, a vytiahnutý držíme i odpružený strieborný 

gombík nachádzajúci sa na boku tácky. Vyberte použitú lepiacu plochu tak, že ju stiahnete 

a potom túto vytiahnete z prístroja. Odstráňte ochranný papier z lepiacej plochy pričom ho 

vhodným spôsobom vložte do prístroja tak, aby lepová plocha bola smerom k žiarivkám. Dbajte 

na to, aby zapadli na svoje miesto pod pružinové držiaky na vrchu prístroja. Vráťte na svoje 

miesto zápalnú tácku. 

    

  


