
Insektfanger
Læs brugsanvisningen, før apparatet tages i brug, og opbevar den til 
senere brug.

Insekter tiltrækkes af det ultraviolette lys. På vej mod lyset rammer de det 
elektrisk ladede gitter, som hurtigt afliver dem. Insektfangeren er 
uskadelig for mennesker og husdyr, og den kan trygt anvendes i boliger 
og lignende.

Vigtigt
Insektfangeren tilsluttes i en almindelig stikkontakt med 230V.
Insektfangeren er beregnet til indendørs brug
Insektfangeren placeres uden for børns rækkevidde
Forsøg aldrig at stikke fingre eller spidse ting ind gennem gitteret
Insektfangeren er ikke beregnet til at blive brugt af personer (børn inkl.) 
med reducerede fysiske eller mentale evner, eller med manglende erfaring 
eller viden, med mindre de bliver overvåget eller instruktioner i brugen af 
apparatet af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre at de ikke leger med apparatet.

Bemærk
Apparatet bør holdes i sikker afstand for børn.
Apparatet må ikke bruges steder hvor der kan forekomme brandfarlige 
dampe eller eksplosivt støv.

Rengøring
Stikket tages ud af stikkontakten
Anvend en blød, smal børste gennem plastikgitteret. Insektfangeren må 
ikke dyppes i vand!
Bakken til myg i bunden, tages ud og rengøres og skubbes på plads igen.

Bemærk
Hvis ledningen bliver beskadiget, skal denne udskiftes af producenten, 
service agenten eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

 

 

 

 

Insektsfångare 

Läs bruksanvisningen innan insektsfångaren används, spara vägledningen 
för senare användning.

Insekter dras mot det ultravioletta ljuset. Insekterna träffar det elektriskt
laddade gallret och myggorna avlivas.
Insektsfångaren  är inte farlig för människor och djur, får användas 
inomhus utan risk, dock inte i lador, stall och liknande platser.

Observera 
Anslut stickpropp till ett uttag med 230V nätspänning.
Insektsfångaren är avsedd för att användas inomhus
Fångaren hängs upp med hjälp av medföljande kedja i de två öglorna i 
toppen av fångaren.
Fångaren ska hängas oåtkomligt för barn.
Försök aldrig att sticka fingrar eller vässa blyertspennor m.m. in genom 
gittret.
Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (inklusive 
barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller 
bristande erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras 
om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras 
säkerhet. Barn ska övervakas för att se till att de inte leker med apparaten.

Observera 
Apparaten ska hållas utanför barns räckhåll.
Apparaten får inte användas på platser där brandfarliga ångor eller 
explosivt damm kan förekomma.

Rengöring
Stickpropp kopplas ur uttaget
Bricka till mygg i botten av fångaren tas ut och rengörs. Använd en mjuk 
borste.
Bricka sätts på plats igen
Fångaren får inte doppas i vatten

Observera
Om elsladden skadas måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens ombud 
eller av personer med motsvarande kvalifikationer för att undvika risker.
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