
Practika

Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi z uwagą i zachować 
na przyszłość .

PRACTIKA TM

Zasilana przez Insect-O-Cutor® technologię jest prosta w 
obsłudze oraz zaprojektowana biorąc pod uwagę wkład 
lepny glupac®

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 
- 1 x Practika lampa owadobójcza 
- 1x Glupac® wkład klejowy 
- 1 x kabel elektryczny 
- 2 x świetlówki (zamontowane)
- 2 x wyjmowalne reflektory UV promieni
- 2 x kołki rozporowe

UWAGA – URZĄDZENIE MUSI BYC UZIEMNIONE (KLASA 1) 
URZĄDZENIE DO UNICESTWIANIA INSEKTÓW

OSTRZEŻENIE
Practika nie powinna być serwisowana ani montowana przez 
osoby o niższej zdolności fizycznej oraz psychicznej, a także 
przez osoby, które nie posiadają doświadczenia w montażu lub 
serwisie tego typu urządzeń ani przez osoby, które nie zostały 
odpowiednio przeszkolone by wykonać dane zadanie.   

Dzieci nie powinny mieć kontaktu z tym urządzeniem.

Jeśli przewód elektryczny uległ zniszczeniu należy zaopatrzeć 
się w ten produkt wyłącznie w firmie P+L Systems lub u 
dystrybutora firmy. 

Practika nie jest odpowiednim produktem do instalacji w 
pomieszczeniach gdzie występuje ryzyko eksplozji 

POZYCJA I MONTAŻ
URZĄDZENIE DO MONTAŻU WE WNĄTRZ BUDYNKU
Lampa powinna być zawieszona na wysokości ponad dwa 
metry nad podłogą, w najciemniejszym miejscu 
pomieszczenia. Nie zawieszaj urządzenia w okolicy okna lub 
innych źródeł światła. Idealnie lampa powinna być widoczna z 
każdego punktu pomieszczenia oraz nie powinna być 
przesłonięta przez meble czy inne urządzenia. 

Practika powinna być włączona 24 godziny na dobę, co 
zapewni unicestwienie owadów w danym pomieszczeniu. 
Urządzenie jest najbardziej skuteczne w nocy gdy nie ma 
konkurencji światła dziennego

GWARANCJA
Practika posiada 2 lata  gwarancji natomiast jeśli jest 
serwisowana zgodnie z zaleceniami urządzenie będzie 
pracować przez wiele lat. Stosowanie nieodpowiednich 
produktów zapasowych tj. świetlówki będzie miało wpływ na 
terminację gwarancji Upewnij się, że zawsze stosujesz orginalne 
wkłady glupac® 

* Nie wliczane są świetlówki, wkład klejowy. Nie podlega 
gwarancji jeśli urządzenie jest niewłaściwie wykorzystane.

INSTALACJA
INSTALACJA POWINNA ODBYWAĆ SIE WYŁĄCZNIE PRZEZ UPRAWNIONY 
DO TEGO PERSONEL.

Do zawieszania na ścianie należy wykorzystać śruby i kolki załączone w 
zestawie.  

Montaż na ścianie – Practika powinna być zainstalowana na ścianie 
poziomo. Do monatżu należy wykorzystać dwa wcięcia w tacy na insekty 
by zaznaczyć odstępy między kołkami na które później zawiesimy lampę. 
Wykorzystaj kołki rozporowe dołączone do zestawu do monatżu 
urządzenia.

By otworzyć urządzenie należy delikatnie podnieść przednią klapę 

Reflektory – by zwiększyć wielkość emitowanego światła Practika 
patentowane reflektory zostały umieszczone w lampie za świetlówkami. 
Natomiast by zwiększyć powierzchnię wkładu lepnego należy wysunąć 
reflektory. 

Gdy Practika jest zainstalowana we właściwej pozycji należy włożyć 
wkład klejowy  glupac®; szczególy dostępne w części wymiana wkładu. 
Podłącz lampę do źródła zasilania. 

CZYSZCZENIE
Czyszczenie powinno odbywać się wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel po uprzednim upewnieniu się czy przewód elektryczny został 
wyłączony. 
Serwis urządzenia powinien odbywać się raz w miesiącu. Podczas 
czyszczenia urządzenie powinno być dokładnie wytarte wilgotną ścierką, 
co pozwoli na usunięcie zabrudzeń. Należy upewnić się, że urządzenie 
jest całkowicie suche zanim zostanie podłączone do źródła energii. 

 Montaż na ścianie

Urządzenie z wkładem klejowym do unicestwiania owadów latających 

Sposób wyjmowania reflektora 

Sposób otwierania urządzenia 

**Oczekujemy na patent
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SPECIFIKACJA / AKCESORIA

Urządzenie Practika 
Voltage 230V   ~   50Hz
Wymiary(mm) 588 x 248 x 118 
Powierzchnia  80 metry kwadratowe
Waga 3.7 Kg
Emitowane światło 30W
Świetlówki  2 x TVX15-18
Starter 1 x I154
Wkład klejowy (x6) GB002  (Czarny)
 GB001(Żółty)

WYMIANA WKŁADU KLEJOWEGO
WYMIANA WKŁADU KLEJOWEGO POWINNA ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE PRZEZ PERSONEL ZAJMUJĄCY SIĘ 
SERWISEM URZĄDZENIA PRZY ODŁĄCZONYM ZASILANIU

Wkład klejowy powinien być zmieniany raz w miesiącu w zależności od problemu z insektami. Stosowanie 
nie właściwych wkładów klejowych może mieć wpływ na likwidację gwarancji lampy. Lampa wyposażona 
jest w jeden czarny/ dyskretny wkład klejowy, jeżeli istnieje potrzeba monitorowania insektów w celu 
rozpoznania owada P+L Systems Ltd oferuje również żółte wkłady klejowe. 

By wymienić wkłady lepne…
1. Wyjmij tacę 
2. Wyjmij zużyty glupac® wkład lepny przez pociągnięcie go do dołu
3. Zdejmij okrywającą folję z wkładu lepnego
4. Powoli wsuń wkład lepny glupac® stroną klejącą do świetlówek do momentu, kiedy wkład zostanie       
 przytrzymany przez klipsy znajdujące się w górnej części urządzenia

Zawsze wymieniaj wkłady klejowe na GLUPAC dostępne u dystrybutora P+L Systems Ltd w Polsce. 

WYMIANA ŚWIETLÓWEK
WYMIANA ŚWIETLÓWEK POWINNA ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE PRZEZ PERSONEL ZAJMUJĄCY SIĘ SERWISEM 
URZĄDZENIA PRZY ODŁĄCZONYM ZASILANIU

Przed wymianą świetlówek należy zawsze upewnić się, że lampa odłączona jest od zasilania. Świetlówki w 
lampie owadobójczej Practika powinny być wymienne raz w roku gdyż po upływie 12 miesięcy fale UV nie 
są już widoczne dla insektów, a tym samym efektywność lampy jest również znikoma. 

By wymienić świetlówki należy: 
1. Otworzyć przednią klapę; podnieś delikatnie klapę do góry
2. Przekręć świetlówkę o 90° uwalniając ją od podpórek 
3. Wyjmij świetlówkę
4. Utylizuj świetlówkę zgodnie z wymogami lokalnych władz zgodnymi z prawem WEEE. 

WYMIANA STARTERA (Opornicy)
WYMIANA STARTERA POWINNA ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE PRZEZ PERSONEL ZAJMUJĄCY SIĘ SERWISEM 
URZĄDZENIA PRZY ODŁĄCZONYM ZASILANIU
Starter zapewnia dodatkowy zapłon dzięki któremu zapalana jest świetlówka. Części te zurzywają się I 
powinny być wymieniane co rok wraz ze świetlówkami 

By wymienić starter…
1. Przekręcić starter w przeciwną stonę od ruchu wskazówek zegara 
2. Wyjąć starter z lampy
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Informacje widoczne na tej instrukcji są periodycznie 
modyfikowane. Zmiany wynikają ze stałej pracy polegającej na 
usprawnieniu produktów dlatego nie należy formułować 
kontraktów na podstawie tego dokumentu.

Sterling House

Grimbald Crag Close

Knaresborough

North Yorkshire

HG5 8PJ      UK

T  +44 (0)800 988 5359

F  +44 (0)1423 863 497

W  www.pandlsystems.com

E  info@pandlsystems.com

WEEE Compliance No. WEE/GF0661QR
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