Erforderligt underhåll och skötsel under säsongen.
Använd detta som ditt vanliga underhållsschema under säsongen.

1. Byt ut din Octenoltablett.
Användandet av octenol är avgörande för din fällas effektivitet och kan öka dess fångstkapacitet med upp till
10 ggr. Octenoltabletten måste bytas efter ca 21 dagar, då är den förbrukad. Tabletten är en polymerisk
massa som är dränkt i en vätska som avdunstar successivt, själva tabletten försvinner inte. Fångsten kommer
att minska om inte lockmedlet byts ut.

2. Använd Rengöringspatron (Quick-Clear).
Vi rekommenderar att du använder en rengöringspatron efter varje gasolbyte som förebyggande underhåll
samt för att förhindra att munstycket blir igensatt. Vissa gasolleverantörer kan ha så kallad "smutsig gas" som
uppstår när en gasoltillverkare inte har filtrerat bort föroreningar ordentligt. Om du använder en
rengöringspatron vid varje gasolbyte kan du undvika detta problem. Utebliven användning kan leda till att
maskinen ej startar och därmed måste lämnas in för mer omfattande rengöring.

3. Håll myggnätet rent.
Under säsongen, se kontinuerligt till att rengöra nätet ordentligt med en borste, förslagsvis tandborste. Om
nätet är igensatt, slitet eller skadat på något sätt, måste det bytas ut. Maskinen är i behov av ett visst luftflöde
för att fungera. Om nätet blir för igensatt påverkar det fångstresultatet negativt och kan dessutom leda till att
maskinen stannar/ej startar. Hela och rena nät motverkar detta. Vår rekommendation är att du har 2 st nät och
varierar dessa vid tömning. Därmed förenklar du tömningen och förlänger nätens livslängd.

4. Fyll på gasol.
Se till att din gasoltank byts ut hos en auktoriserad gasol återförsäljare. Vi rekommenderar att du undviker
okända märken eller lokala gasolleverantörer (se 2 ovan). Be din gasol återförsäljare att ”lufta” tuben direkt
när du byter.

5. Håll fällan ren.
Se till att hålla din myggfälla ren. Detta kommer att hjälpa till att förlänga maskinens livslängd. Torka
kontinuerligt av utsidan av fällan med rent vatten och en fuktig trasa. Använd ej kemiska rengöringsmedel.
Vid gasolbyte, tag bort/skruva loss maskinens sidogaller och rengör dessa med en fin borste vid behov.
Igensatta galler kommer att minska din fångst och kan riskera att maskinen stannar.
Vid extrema förhållanden kan små knott, damm eller smuts hamna innanför kåpan i maskinen. Det kan då vara
nödvändigt att rengöra utrymmet. Tips! Dammsug försiktigt om du ser små knott, damm eller smuts bakom
sidogallret inuti maskinen. Vid behov, ta bort den gröna toppkåpan.
För mer information se www.mosquitomagnet.se
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