OBS: Uppladdningsbart batteri är tillagt i denna produkt:
Denna produkt behöver batterikraft vid uppstart. Med i förpackningen
medföljer, utöver lösa ej uppladdningsbara batterier, även ett uppladdningsbart batteri med laddare. Vi rekommenderar att du använder det
uppladdningsbara. I en framtid kommer detta vara det enda inkluderande
batteriet. Använder du det uppladdningsbara byter du ut följande sidor
i den svenska manualen. Du kan använda de ej uppladdningsbara som
reservkraft.
Lycka till med din Mosquito Magnet!

Huvuddelar
add regulator hose

Huvudenhet (1)

Sluten
Independence™
Insug (1)
Regulatorslang (1)

Stativ (1)

Plattform(1)

Medföljande delar
Insektspåse
Uppladdningsbart Batteri
Remote Batteriladdare

Snabbrengöringsadapter Quick Clear
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Monteringsanvisningar
Montering av fällan:
Steg 1

Steg 4

Placera plattformen upp och ned på en platt yta, vik ut
det U-formade stödbenet tills det låses in på plats.

Öppna batteriluckan på fällans baksida.

Steg 2

Vänd sockel- och benmontering upprätt och sätt in
stativet i öppningen i sockeln.
Steg 3

Steg 5

Infoga och anslut uppladdningsbara batteriet i eluttaget
tills den låses fast. (Batteriet är inte fulladdat vid
fabriken, ladda batteriet före första användningen under
korrekt användning, varar en laddning hela säsongen Se
sidan 67sför mer information.)
Steg 6

Sätt fällans motor på pelaren. Tryck kraftigt nedåt med båda
händerna så den sitter stadigt.
Den färdigmonterade fällan ska ha huvudenhetens/insugets
framsida placerad längst bort från hjulen i samma riktning
som sockelns U-formade ben.

Stäng batteriluckan när det är färdigt (snäpper på plats).
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Uppställning
Installation av insektspåse:

Placering av fällan

Det är viktigt att säkerställa att insektspåsens mynning
är maximalt öppen innan den monteras i maskinen. Lyft
det genomskinliga plastlocket, för in och lås
insektspåsens plasthållare i främre delen av lådan.
Säkerställ att nätet är korrekt isatt och nertryckt. Annars
är risken att myggor inte hamnar i nätet, utan kommer in
i motorn. Myggor som hamnar i motorn kan göra skada
på din maskin i det långa loppet. Stäng plastlocket när
du är färdig.

1. Fastställ rådande vindar. Ta reda på lokala vädermönster
om du inte vet säkert.

Obs!: Tygöglorna hakas på plastpinnar så att
insektspåsen kan utvidgas till sin största kapacitet.

2. Stå i mitten av det område du vill skydda och vänd dig i
riktning mot rådande vind.
3. Rätt placering av fällan ska vara ungefär 10 meter
framför dig och inom 1,5 meter från marktäckande
växter (t.ex. buskar, rabatter, träd, sumpmark). Var
säker på att fällan inte står direkt mot något hinder som
t.ex. byggnader, staket, osv.
4. Vi rekommenderar att fällan placeras i skuggan.
5. Placera inte fällan direkt ovanför en vattenkälla
(sprinklers, slangar, osv.).
6. Fällan måste placeras på jämn mark för att undvika
tippning eller ojämn gasoldistribution.
7. För bästa placering av fällan på din tomt, titta på
instruktionerna i den CD-ROM som medföljer fällan;
eller, gä till www.mosquitomagnet.com för att bygga
upp ditt eget tomtdiagram för rätt placering av fällan.

Insektspåsen låses in i främre delen av lådan.

Laddning Instruktioner
1. Anslut batteriladdaren till ett lämpligt inomhus utlopp.
(Batteriladdaren inte är klassad för utomhusbruk.
Batteriet måste laddas inomhus.)
2. Anslut det laddningsbara batteriet till batteriladdaren.
3. Lysdioden på laddaren indikerar rött när batteriet l
addas när batteriet är fulladdat LED indikerar grönt.
Det rekommenderas att ladda batteriet över natten för
att se till att batteriet är fulladdat.
4. Lysdioden på laddaren indikerar rött när batteriet
laddas när bada batteriladdaren är automatisk. Det
kommer att stängas av för att en säker
underhållsladdning ström när batteriet är fulladdat.
Det kommer inte över att ladda batteriet. För maximal
livslängd, lämna inte batteriet på laddning under
längre perioder. ttery är fulladdat LED indikerar grönt.
Det rekommenderas att ladda batteriet över natten för
att se till att batteriet är fulladdat.
5. När batteriet är fulladdat kopplar du bort batteriet från
laddaren och returnera den i Mosquito Magnet®
Independence.
6. Sätt i och anslut batteriet.
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