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Power cord
Protective grid
Lamp
Container
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Installation
Place the insect killer indoors on a stable surface or hang it up using the ring on top. It
is recommended to place the insect killer about 1,8 m up and a bit aside and/or close
to a door or a window to prevent the insects coming inside.
Keep children away from the insect killer and the power cord.
Usage and cleaning
Turn on the insect killer by connecting the power cord to a wall socket. Turn it off by
disconnecting the power cord. The insect killer is intended to stay on for a longer
periods time if you need it to, but remember to turn it off when leaving your home.

Strømkabel
Skjermgitter
Lampe
Beholder

3

4
Installasjon
Plasser insektsdreperen innendørs på en jevn overflate eller bruk ringen til å henge den
opp på veggen. Vi anbefaler at du plasserer insektsdreperen litt avsides og/eller nær
en dør eller et vindu for å hindre at insektene kommer inn. Du bør plassere insektsdreperen i en høyde på minst 1,8 m.

Insektsdreperen og strømkabelen skal oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk og rengjøring
Start insektsdreperen ved å koble strømkabelen til et vegguttak. Slå av insektsdreperen
ved å dra ut strømkabelen. Insektsdreperen er ment for langvarig bruk og kan være
påslått hele tiden etter behov. Husk å slå av insektsdreperen når du forlater hjemmet.

Disconnect the power cord and see to it that no parts are wet before cleaning the
insect killer. Use a soft, damp cleaning cloth and remember to empty the container.

Rengjør insektsdreperen fra tid til annen. Påse at du har trukket ut strømkabelen og at
ingen deler er våte før du berører insektsdreperen. Bruk en myk, fuktig klut og husk å
tømme beholderen.

The lamp can not be replaced.

Lampen kan ikke erstattes.

Specifications:
Power supply:
Power consumption:
Cord length:		
Lamp type:		
Effective area:
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230 V, 50 Hz
1W
1,2 m
LED
25 - 30 m²

Contents
Insect Killer
Lamp
Manual
Brush

Spesifikasjoner:
Strømforsyning:
Strømforbruk:
Kabellengde:
Type lampe:		
Effektivt område:

230 V, 50 Hz
1W
1,2 m
LED
25 - 30 m²

Innhold
Insektsdreper
Lampe
Bruksanvisning
Børste
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Strömkabel
Skyddsgaller
Lampa
Behållare
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Installation
Placera insektsdödaren inomhus på en plan yta eller använd ringen för att hänga upp
den. Förslagsvis placeras insektsdödaren lite avsides och/eller nära en dörr eller ett
fönster för att hindra insekterna från att komma in. En höjd på 1,8 m rekommenderas.
Se till att barn inte kan komma åt insektsdödaren eller strömkabeln.
Användning och rengöring
Sätt igång insektsdödaren genom att ansluta strömkabeln till ett vägguttag. Stäng av
insektsdödaren genom att dra ur strömkabeln. Insektsdödaren är avsedd att hålla länge
och kan stå påslagen oavbrutet om behovet finns. Kom ihåg att stänga av insektsdödaren när ni lämnar hemmet.
Rengör insektsdödaren då och då. Se till strömkabeln är urdragen och att ingen delar
är våta innan du rör vid insektsdödaren. Använd en mjuk, fuktig trasa och kom ihåg att
tömma behållaren.
Lampan kan inte ersättas.
Specifikationer:
Strömförsörjning:
Strömförbrukning:
Kabellängd:		
Typ av lampa:
Effektiv area:
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230 V, 50 Hz
1W
1,2 m
LED
25 - 30 m²

Innehåll
Insektsdödare
Lampa
Manual
Borste
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