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Tack för att du valt att 
köpa en produkt från Rusta!

Läs igenom hela bruksanvisningen 
innan montering och användning!

Insektsfälla

REGLER FÖR SÄKER ANVÄNDNING 

• Endast för utomhusbruk. Montera enheten minst 3 m från bygg-
 nader och andra konstruktioner. 
• Sätt aldrig in fi ngrar eller något föremål inuti enheten när den är 
 påslagen.   
• Koppla alltid bort enheten från strömkällan och vänta på att den 
 svalnar innan du hanterar eller fl yttar enheten. 
• Denna enhet är avsedd för användning med gasol. Försök aldrig att
 använda något annat bränsle än gasol. Om inte bruksanvisningen
 följs kan det leda till allvarliga fysiska skador och/eller skada på 
 egendom och enheten. 
• Hantera transformatorn varsamt. Bär aldrig transformatorn i 
 sladden. Ryck ej i sladden för att koppla loss transformatorn från
 ett uttag. Lågspänningskabeln och dess skydd får ej avlägsnas från
 transformatorn. Håll transformatorn och kablarna på avstånd från 
 värmeolja och vassa kanter. 
• Förvara enheten inomhus när den inte är i bruk. Koppla loss gasol-
 tuben från enheten före förvaring och förvara tuben utomhus på en
 väl ventilerad plats.
• För användning utomhus under uppsikt och vid torr väderlek. 

VARNING! 
Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till 
allvarlig person- eller egendomsskada.
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UPPACKNING 

Din Flowtron Mosquito PowerTrap har förpackats noggrant på fabriken för att förhindra skada 
under transport. 
Öppna kartongen försiktigt och: 
1 . Ta ut innehållet ur kartongen. 
2 . Kontrollera innehållet i kartongen mot Förpackningens innehåll på den här sidan.

Mosquito PowerTrap

Motorkåpa

Regulator

Stativ

Uppsamlare

Anslutningskontakt

Stolpe

Transformator med 
lågspänningskabel

Antal Beskrivning 

1 Mosquito PowerTrap 

1 Transformator 

1 Uppsamlare

1 Stolpe

1 Hållare B 

2 Hållare A 

1 Skruvpåse 

4 st. långa skruvar

4 st. korta skruvar

8 st. muttrar 

1 Oktenoltablett

1 Bruksanvisning

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
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MYGGAN – DIN MOTSTÅNDARE 

• Det fi nns mer än 2700 olika myggarter i världen. 
• De fl esta mygg lever och dör i närheten av den plats där de föds, även om några kan resa 

miltals i sökandet efter en värd. Endast honmyggan sticker eftersom hon kräver blod för att 
kunna producera fertila ägg. 

• Myggor kräver stående vatten i vattenrika miljöer inklusive färskvatten, saltvattensträsk, 
bräckt vatten och i vatten i behållare, gamla däck, hål i träd och till och med blomkrukor. 
Honmyggan lägger sina ägg på vattnets yta och under rätt förutsättningar kläcks äggen och 
blir till vuxna myggor på bara 10 till 14 dagar. 

• Både han- och honmyggor när sig regelbundet på nektar som fi nns i blommor, men honorna 
kräver blod för att producera fertila ägg. Därför måste hon hitta en människa eller ett djur 
som värd för att kunna suga blod innan hon kan lägga ägg. 

• De fl esta mygg som kommer fram i naturen kommer aldrig i kontakt med människor utan 
hämtar blod från fåglar och andra djur. Myggarter som förökar sig runt människor och 
bostäder stannar i närheten av den platsen där de kläcks. 

• Mygg som söker efter blod använder visuella, termiska och luktstimulanser för att hitta en 
värd. Av dessa är lukten den viktigaste. 

• Av de mer än 100 ämnen som hittas i människans andedräkt har enbart två isolerats och 
identifi erats som viktiga lockmedel för mygg; koldioxid (CO

2
) och oktenol (1- OCTEN-3-OL). 

Dessa lockmedel fungerar som luftburna lockmedel med lång räckvidd och kan avkännas av 
mygg på 30-40m avstånd. På kort avstånd fungerar kroppsvärme, fukt och mjölksyra som 
lockmedel. 

SÅ HÄR FUNGERAR DIN MOSQUITO POWERTRAP® 

• Din revolutionerande Flowtron Mosquito PowerTrap® gör följande: 
• Återger de mänskliga lockmedlen andningsluft, lukt och kroppsvärme och skapar därmed 

en oemotståndlig kraft som lockar honmyggor till fällan. 
• Omvandlar gasol till värme,fukt och koldioxid, de primära mygglockmedlen som avges av 

människor. 
• Släpper ut oktenol, ett beprövat lockmedel för mygg och knott, i koldioxidutsläppet för 

maximal verkan. 
• Producerar ett kraftigt vakuum som drar in myggorna i en praktisk löstagbar uppsamlare 

där de snabbt torkar ut och dör. Uppsamlaren kan enkelt tömmas. 
• Elektronisk mikroprocessorstyrning. 
Din Flowtron Mosquito PowerTrap® använder inte ultraviolett ljus eller högspänningsnät. 
Viktigast av allt; enheten attraherar och dödar enbart honmyggor. Flowtron Mosquito 
PowerTrap® använder en exklusiv platinakatalysator som omvandlar luft och gasol till värme, 
fukt och koldioxid (CO2). Den gör det på ett eff ektivt, verkningsfullt och ekonomiskt sätt. 
Katalysatoromvandlaren är fullständigt säker och helt utan öppen låga.
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PLACERING 

För framgångsrika resultat är placeringen 
av din Mosquito PowerTrap® avgörande. 
Din PowerTrap avger en plym av oktenol-
berikad koldioxid som myggorna följer i 
sökandet efter blod. Myggorna fl yger MOT 
vinden mot koldioxidkällan i sina försök att 
hitta en värd. Eftersom plymens riktning är 
beroende av vindens riktning bör myggfällan placeras så att utloppet för lockmedlet är riktat MED 
vindens riktning. 
Honmyggor när sig också på fuktrik nektar och fruktsafter när de inte söker efter blod. Dessa 
brukar fi nnas i skuggan; runt blommor, träd, buskar och annan växtlighet och i närheten av vatten. 
För att få bästa resultat, placera enheten 6-12m från områden där människor är aktiva, på en plats 
nära buskar (dock ej inne i buskarna), skogiga områden eller i närheten av stående vatten (utom 
badbassänger). Välj en plats där koldioxidplymen kommer att blåsa mot det område där myggornas 
tillhåll kan fi nnas. Korrekt placering säkerställer att myggorna hittar plymen och följer den mot 
vinden till din Flowtron Mosquito PowerTrap® innan de upptäcker människors närvaro. 
Se bild 1.

Byggnad

 6-12 m

Plym

Vindriktning

Utblås av 
lockmedel

Terrass/
altan

Insekternas tillhåll

Bild 4

MONTERING 

1. Montera tankstativet 
 A. Sätt fast hållarna A (2 st.) på stolpslutet C
  med hjälp av två långa skruvar och två 
  muttrar. Se bild 2. 
 B. Sätt fast hållare B på hållarna A med hjälp
  av fyra korta skruvar och fyra muttrar.
  Sätt fast stolpe C med hjälp av en lång skruv 
  och en mutter. 
 C. Sätt i en lång skruv och en mutter i hållare
  A på plats D som framgår av bild 2. 
  Dra inte åt. 
 D. Placera gasoltuben i stativet mellan hållarna 
  A. Fixera gasoltuben genom att dra åt skru-
  ven på plats D. 
2. Installera uppsamlaren genom att föra in dess
 baksida i höljet. Tryck sedan in övre delen av 
 spärren och lyft upp uppsamlarens framsida 
 på plats. Se bild 3. 
3. Plugga in transformatorn i ett uttag. Dra kabeln 
 från transformatorn till enheten. Tänk på risken 
 med att snubbla över sladden . 
4. Skruva fast regulatorn som fi nns i änden på
 gasolslangen på gasoltubens ventil genom att
 vrida den gängade kopplingen moturs tills den
 är åtdragen. Dra endast åt för hand. Se bild 4.

B

C
A

ALång skruv 
(fyra ställen)

Muttrar 
(åtta 
ställen)

Kort skruv 
(fyra ställen)

Bild 2

Tryck

Bild 3

Bild 1
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OBS! Gasolen fl ödar inte om inte anslutningen är ordentligt åtdragen. Dra endast åt för hand.  
Använder du en nyckel eller annat verktyg kan regulatorkopplingen skadas och orsaka gas-
läckage.

 VARNING! Kontrollera eventuellt gasläckage genom att fukta anslutningarna med 
 tvålvattenlösning och titta efter bubblor. Om bubblor uppstår eller om en bubbla blir 
 större fi nns det en läcka och anslutningen måste dras åt ytterligare. Är du osäker 
 kontakta din återförsäljare.

 Kontrollera eventuellt gasläckage varje gång du kopplar loss och återansluter en 
 gasoltub. Säkerställ att det inte förekommer gnistor eller öppen låga i det område 
 när du kontrollerar läckor. Använd inte en gasoltub med skadad ventil. Skadade 
 gasoltuber med bucklor eller rost skall kontrolleras av din gasolåterförsäljare. 
 Använd endast den regulator som medföljer din Flowtron PowerTrap.

ANVÄNDNING 

Din Flowtron Mosquito PowerTrap® är helt automatisk. Den är utrustad med en mikroprocessor 
som styr alla funktioner. 
För att använda PowerTrap, anslut transformatorn till ett 230-volts växelströmsuttag. Anslut 
lågspänningskabeln till elkontakten i botten på din PowerTrap. LED-lampor som fi nns inuti 
PowerTraps motorkåpa lyser rött och indikerar att enheten har inlett sin startcykel. Nu kan 
gasoltubens ventil öppnas. Cirka tre minuter senare startas fl äkten, som går till och från, tills 
startcykeln är avslutad. 
Startcykeln är avslutad när katalysatorn har nått normal driftstemperatur, vilket tar mellan 5 
och 15 minuter. Efter detta går fl äkten kontinuerligt och LED-lamporna lyser blått i stället för 
rött. Detta indikerar att Mosquito PowerTrap är i drift och redo att attrahera och döda mygg. 

AUTOMATISK OMSTART: 
I händelse av strömavbrott medan enheten är i drift stängs Flowtron Mosquito PowerTrap®av 
tills strömmen återställs. Även enhetens ventil för gasolen stängs av automatiskt. När 
strömmen har återställts startar enheten automatiskt upp igen utan behov av någon åtgärd. 

BYTE AV GASOLTUB: 
Femton minuter efter det att enheten registrerar en brist på gasol (normalt på grund av en tom 
gasoltub) ändras LED-lamporna från blått till blinkande rött sken. Bryt strömmen och byt till en 
ny gasoltub. Om det inte är slut på gasol och LED-lamporna blinkar rött, se Problemlösning på 
sidan 8.

• OBS! För att återställa Power Traps mikroprocessorer efter felmeddelanden som blinkande 
LED-lampor måste strömmen brytas . Koppla loss och återanslut enhetens elkontakt .

• OBS! Huvuddelen av myggorna dödas när de passerar genom fl äkten och kastas mot sidan 
på den invändiga nättratten. Övriga hamnar i uppsamlaren, där de snabbt torkar ut och dör. 
Anvisningar om borttagning och rengöring av nätratten fi nns under ”Underhåll”på sidan 7.
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OKTENOLTABLETT 

Amerikanska statliga och universitetsforskare har 
visat att oktenol kombinerad med koldioxid (som 
båda ingår i andningsluften) är oemotståndliga 
lockmedel för myggor. 
Flowtron Mosquito PowerTrap® använder en 
specialutformad tablett som innehåller oktenol 
(1- OCTEN- 3- OL). 
Så här placerar du oktenoltabletten: 
1. Ta ut oktenoltabletten ur den förseglade påsen 
 och dra bort skyddsfolien från tablettens under-
 sida. Undvik att beröra tablettens öppningar och tvätta alltid händerna noga efter kontakt . 
2. Placera tabletten i det rektangulära hålet i botten på inluftskanalen. Sätt in tabletten med under-
 sidan (sidan med öppningarna) vända inåt. Se bild 5. 

UNDERHÅLL 
1.  När Mosquito PowerTrap har varit i bruk i cirka tre till fyra veckor blinkar LED-lamporna rött 
 för att visa att påfyllning av gasol behövs. 
2. Byt ut oktenoltabletten varje gång du byter gasoltub. 
3. Töm uppsamlaren regelbundet så att luft fl ödar ordentligt genom fällan. Tryck in spärren på 
 uppsamlarens framsida och dra den nedåt. 
4. Rengör nättratten regelbundet. Så här tar du bort nättratten: Bryt strömmen och låt enheten 
 svalna. Ta bort uppsamlaren.

A. Tryck upp baksidan av nättrattens nedre ring in i en-
 hetens hölje tills de två främre spärrarna på nättrattens 
 framsidan frigörs. Se fi gur A . 
B. Drag nättratten nedåt och framåt så att nättrattens övre 
 ring lossnar och drag ut nättratten ur enheten. 
 Se fi gur B. 
C. Ta bort insektsrester från nätet som omger nättratten. 
 Tvätta nätet med vatten och skaka bort överfl ödigt vatten
 innan du sätter tillbaka nättratten. 
D. Sätt tillbaka nättratten genom att hålla den lätt vinklad. 
 De två främre spärrarna ska vara på utsidan. Sätt in 
 framkanten på den övre trattringen inuti enhetens hölje. 
 Se fi gur C. 
E. Tryck nättratten uppåt och med den bakre delen av ned-
 re trattringen lätt vinklad. Tryck ihop nättratten tills de 
 främre spärrarna på nättrattens nedre ring befi nner 
 sig inuti höljet. Se fi gur D. 
F. Släpp nättratten så hamnar den på plats. 

OBS! Nätringens övre del måste placeras rakt under 
fl äkten. Sätt tillbaka uppsamlaren. Koppla in strömmen 
igen och starta om enheten.

Inluftskanal

Placerad 
oktenoltablett 

Sätt i oktenoltabletten 

Öppning

Bild 5

Figur A

Figur B

Spärr

Främre 
spärr

Upp

Hölje

Framåt

Figur C

Figur D

Upp

Upp

Ned

Framkant på 
nättrattens 
övre ring

Nättrattens 
övre ring

Nättrattens 
nedre ring

Tryck uppåt här
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PROBLEMLÖSNING

Problem Orsak Åtgärd

Röda LED-lampor tänds 
inte vid påslagning.

Ingen ström i uttaget. 
Enheten inte korrekt ansluten till 
nätaggregatet.

Kontrollera att det fi nns ström i 
uttaget. Kontrollera anslutningarna 
från transformatorn till enheten, 
(lågspänningskabeln).

LED-lamporna växlar 
inte till blått sken, när 
enheten varit påslagen i 
minst 15 minuter.

Brist på gasol. 
Fel i uppstartscykeln.

Byt gasoltub. Stäng AV enheten, vänta 
i 5 minuter och starta sedan om.

LED-lampor blinkar rött. Gasolbrist. 
Gasoltubens ventil är stängd. 
Regulatorn är inte korrekt ansluten.

Byt gasoltub. 
Öppna gasoltubens ventil. 
Kontrollera att regulatorns koppling 
sitter ordentligt och/eller inte läcker.

Enheten fångar inte 
mygg när fl äkten går 
och LED-lamporna lyser 
blått.

Nättrattens ände befi nner sig inte 
över öppningen på uppsamlaren. 
Nättratten är blockerad. 
Myggfällan är inte placerad enligt 
instruktion. 
Blåsigt, kallt eller stormigt väder.

Anslut nättrattens ände till öppningen 
på uppsamlaren. 
Rengör nättratten. Se sidan 4. 
Flytta myggfällan till en annan plats.  
Se riktlinjerna för placering i bruks-
anvisningen.
Avvakta mer gynnsamma förhåll-
anden.

Tillbehör

Octenol mygglockmedel: 
MA-1000 
Gör att din Flowtron Mosquito PowerTrap 
mer eff ektivt attraherar mygg och knott!
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Anteckningar / Notater
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Takk for at du valgte å kjøpe 
et produkt fra Rusta!

Les gjennom hele bruksanvisningen 
før installasjon og bruk!

ADVARSEL!
Dersom instruksjonene ikke følges kan det føre alvorlig
skade på person eller eiendom.

Insektsfelle

REGLER FOR SIKKER BRUK

• Kun til utendørsbruk. Monter enheten minst 3 m fra bygninger og 
 andra konstruksjoner.
• Ha aldri fi ngre eller noen andre gjenstander inni enheten når den 
 er slått på.
• Koble alltid enheten fra strømkilden og vent til den er avkjølt før 
 du håndterer eller fl ytter enheten.
• Denne enhet er beregnet på bruk med gass. Forsøk aldri å bruka 
 noen annen brensel eller gass. Dersom bruksanvisningen ikke 
 følges kan det føre til alvorlige fysiske skader og/eller skade på 
 eiendom og enheten.
• Håndter transformatoren med forsiktighet Bær aldri transforma- 
 toren i ledningen. Ikke rykk i ledningen for å koble ut transforma-
 toren fra et strømuttak.
 Lavsspenningsledningen og dens beskyttelse må ikke fjernes fra 
 transformatoren. Hold transformatoren og ledningene unna varme, 
 olje og skarpe kanter.
• Oppbevar enheten innendørs når den ikke er i bruk. Koble gass-
 fl asken fra enheten før oppbevaring og oppbevar fl asken utendørs 
 på et godt ventilert sted.
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PAKNINGEN

Din Flowtron Mosquito PowerTrap er pakket godt fra fabrikken for å unngå skader under transport. 
Åpne esken forsiktig og:
1. Ta ut innholdet av esken.
2. Sjekk innholdet i esken mot Pakkens innhold på denne side.

Mosquito PowerTrap

Motordeksel

Regulator

Stativ

Oppsamler

Tilkoblingskontakt

Stolpe

Transformator med 
lavspenningsledning

Antall Beskrivelse

1 Mosquito PowerTrap 

1 Transformator 

1 Oppsamler

1 Stolpe

1 Holder B

2 Holder A

1 Pose med skruer 

4 stk. lange skruer 

4 stk. korte skruer

8 stk. muttere

1 Oktenoltablett

1 Bruksanvisning

PAKKENS INNHOLD
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MYGGEN – DIN MOTSTANDER

• Det fi nnes mer enn 2700 forskjellige myggarter i verden.
• De fl este mygg lever og dør i nærheten av det stedet hvor de fødes, selv om noen kan reise 

fl ere mil i søken etter er vert. Det er bare hunnmyggen som stikker fordi hun behøver blod 
for å kunne produsere fruktbare egg.

• Mygg krever stående vann i vannrike omgivelser inklusive ferskvann, saltvannssumper, 
brakkvann og i vann i beholdere, gamla dekk, hull i trær og til og med blomsterkrukker. 
Hunnmyggen legger eggene sine på vannoverfl aten og under de riktige forutsetningene 
klekkes eggene og blir til voksne mygg på bare 10 til 14 dager.

• Både hann- og hunnmygg ernærer seg regelmessig på nektar som fi nnes i blomster, men 
hunnene må ha blod for å produsere fruktbare egg. Derfor må hun fi nne et menneske eller 
et dyr som vert for å kunne suge blod før hun kan legge egg.

• De fl este mygg som kommer klekkes kommer aldri i kontakt med mennesker. De henter 
blod fra fugler og andre dyr. Myggarter som forplanter seg rundt mennesker og bosteder 
holder seg i nærheten av det stedet de klekkes. Mygg som søker etter blod bruker visuelle, 
termiske og luktstimulanser for å fi nne en vert. Av disse er lukten den viktigste.

• Av de mer enn 100 stoff ene som fi nnes i menneskets åndedrett er det kun to som er isolert 
og identifi sert som viktige lokkemidler før mygg; karbon (CO

2
) og oktenol (1- OCTEN-3-

OL). Disse lokkemidlene fungerer som luftbårne lokkemidler med lang rekkevidde og kan 
gjenkjennes av mygg på 30-40 m avstand. På kort avstand fungerer kroppsvarme, fukt og 
melkesyre som lokkemidler.

SLIK FUNGERER DIN MOSQUITO POWERTRAP®

• Din revolusjonerende Flowtron Mosquito PowerTrap® gjør følgende:
• Gjenskaper de menneskelige lokkemidlene åndedrett, lukt og kroppsvarme og skaper 

dermed en uimotståelig kraft som lokker hunnmyggen i fella.
• Gjør om gass til varme, fukt og karbon, de primære mygglokkemidlene som mennesker 

avgir.
• Slipper ut oktenol, et utprøvd lokkemiddel for mygg og knott, i karbonutslippet for maksimal 

virkning.
• Produserer et kraftig vakuum som suger inn myggen i en praktisk avtakbar oppsamler hvor 

myggen tørker raskt ut og dør. Oppsamleren er enkel å tømme.
• Elektronisk mikroprosessorstyring.
Din Flowtron Mosquito PowerTrap® bruker ikke ultrafi olett lys eller høyspentnett. Viktigst av alt; 
enheten tiltrekker seg og dreper bare hunnmygg.
Flowtron Mosquito PowerTrap® bruker en eksklusiv platinakatalysator som forvandler luft og 
gass til varme, fukt og karbon (CO2). Den gjør det på en eff ektivt, virkningsfull og økonomisk 
måte. Katalysatorforvandleren er fullstendig sikker og helt uten åpen fl amme.
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PLASSERING

For et vellykket resultat er plasseringen 
av din Mosquito PowerTrap® avgjørende.
Din PowerTrap avgir en sky av oktenolbe-
riket karbon som myggen følger i søken 
etter blod. Myggen fl yger MOT vinden mot 
karbonkilden i sin streben etter å fi nne en 
vert. Ettersom skyens retning er avhengig 
av vindens rettning bør myggfellen plasseres slik at utløpet for lokkemiddelet er rettet MED 
vindens retning.
Hunnmygg ernærer seg også på fruktig nektar og fruktsafter når de ikke søker etter blod. 
Dette fi nner de ofte i skyggen rundt blomster, trær, busker og andre vekster og i nærheten av vann.
For å få best mulig resultat, plasser enheten 6-12 m fra området hvor mennesker er aktive, på 
et sted i nærheten av busker (men ikke inne i buskene), skogkledde områder eller i nærheten av 
stående vann (ikke badebassenger). Velg et sted hvor karbonskyen kommer til å blåse mot det 
området hvor myggen holder til. Korrekt plassering sikrer at myggen oppdager skyen og følger den 
mot vinden til din Flowtron Mosquito PowerTrap® før de oppdager menneskers tilstedeværelse. 
Se bilde 1. 

Bygning

 6-12 m

Sky

Vindretning

Utblåsning av 
lokkemiddel

Terrasse/altan Insektenes 
tillholdssted

Bilde 4

MONTERING 

1. Monter tankstativet
 A. Fest holderne A (2 stk. ) på stolpe-
  enden C ved hjelp av to lange skruer og
  to muttere. Se bilde 2.
 B. Fest holder B på holderne A ved hjelp av
  fi re korte skruer og fi re muttere. Sett fast 
  stolpe C ved hjelp av en lang skrue og en 
  mutter.
 C. Sett i en lang skrue og en mutter i holder A
  på plass D som vist i bilde 2. Ikke skru til.
 D. Sett gassfl asken i stativet mellom holder-
  ne A. Fest gassfl asken ved å skru skruen på
  plass D.
2. Installer oppsamleren ved å føre inn baksiden 
 i holderen. Press deretter inn den øvre delen 
 av sperren og løft opp oppsamlerens forside 
 så den sitter på plass. Se bilde 3.
3. Koble transformatoren til et strømuttak. Dra 
 ledningen fra transformatoren til enheten. 
 Husk på faren med å snuble i ledningen.
 4. Skru fast regulatoren som er i enden av
 gasslangen på gassfl askens ventil ved å
 vri den gjengede koblingen mot klokken til 
 den er skrudd helt til. Bruk bare håndkraft. 
 Se bilde 4.

B

C
A

ALang skrue 
(fi re steder)

Muttere
(åtte 
steder)

Kort skrue
(fi re steder)

Bilde 2

Trykk

Bilde 3

Bilde 1
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OBS! Gassen kommer ikke igjennom dersom tilkoblingen ikke er skrudd skikkelig til¬. Bruk bare 
håndkraft. Bruker du en nøkkel eller annet verktøy kan regulatorkoblingen skades og forårsake 
gasslekkasje.

 ADVARSEL: Sjekk eventuell gasslekkasje ved å fukte koblingene med såpevann og 
 se etter bobler. Hvis det oppstår eller hvis en boble bokser seg større er det en 
 lekkasje og koblingen må skrus til stammere. Er du usikker, kontakt forhandleren din.

 Sjekk eventuell gasslekkasje hver gang du kob¬ler fra en gassfl aske og kobler den 
 til igjen. Forsikre deg om at det ikke forekommer gnister eller åpen ild i området når 
 du sjekker lekkasje. Ikke bruk en gassfl aske med skadet ventil. Skadde gassfl asker 
 med bulker eller rust må sjekkes av din gassleverandør. Bruk bare den regulatoren 
 som følger med din Flowtron PowerTrap.

BRUK 

Din Flowtron Mosquito PowerTrap® er helautomatisk. Den er utstyrt med en mikroprosessor 
som styrer alle funksjoner.
For å bruke PowerTrap, koble transformatoren til et 230-volts vekselsstrømuttak. Koble 
lavsspenningsledningen til stikkontakten i bunnen av din PowerTrap. LED-lamper som er inne 
i PowerTraps motordeksel lyser rødt og indikerer at enheten har påbegynt sin startsyklus. Nå 
kan gassfl askens ventil åpnes. Ca. tre minutter senere starte viften, som slår seg av og på, til 
startsyklusen er fullført.
Startsyklusen er fullført når katalysatoren har nådd normal driftstemperatur, og det tar mellom 
5 og 15 minutter. Etter dette går viften kontinuerlig og LED-lampene lyser blått i stedet for rødt. 
Dette indikerer at Mosquito PowerTrap er i drift og klar til å tiltrekke seg og drepe mygg.

AUTOMATISK OMSTART:
I tilfelle av strømstans mens enheten er i drift, slås Flowtron Mosquito PowerTrap® av til 
strømmen kommer tilbake igjen. Til og med enhetens gassventil slås av automatisk.
Når strømmen er tilbake starter enheten opp igjen automatisk uten at du behøver å foreta deg 
noe som helst.

BYTTE AV GASSFLASKE:
Femten minutter etter at enheten registrerer mangel på gass (normalt på grunn av at 
gassfl asken er tom) endres LED-lampene fra blått til blinkende rødt lys. Slå av strømmen og bytt 
gassfl aske. Dersom gassfl asken ikke er tom og LED-lam- pene blinker rødt, se Problemløsning 
på siden 16.

• OBS! For å tilbakestille PowerTraps mikroprosessorer etter feilmeldinger som blinkende 
LED-lamper, må strømmen kobles av og på. Trekk ut enhetens støpsel av stikkontakten og 
sett det inn igjen.

• OBS! De fl este mygg dør når de passerer gjennom viften og kastes mot siden i den inn-
vendige nettrakten. Resten havner i oppsamleren, hvor de raskt tørker ut og dør. 
Anvisninger om fjerning og rengjøring av nettrakten fi nner du under ”Vedlikehold” på side 15.
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OKTENOLTABLETT

Amerikanske statlige og universitetsforskere har 
vist at oktenol kombinert med karbon (som begge 
er bestanddeler i luften vi puster) er uimotståelige 
lokkemidler for mygg.
Flowtron Mosquito PowerTrap® benytter en 
spesialutformet tablett som inneholder oktenol 
(1- OCTEN- 3- OL).
Slik installerer du oktenoltabletten:
1. Ta ut oktenoltabletten av den forseglede posen og
 dra av beskyttelsesfolien fra tablettens underside.
 Unngå å berøre tablettens åpninger og vask alltid hendene nøye etter kontakt.
2.  Legg inn tabletten i det rektangulære hullet i bunnen av luftekanalen. Legg inn tabletten med 
 undersiden (siden med åpningene) vendene innover. Se bilde 5.

VEDLIKEHOLD
1.  Når Mosquito PowerTrap har vært i bruk i ca. tre til fi re uker blinker LED-lampene rødt for å vise
 at det er behov for påfylling av gass.
2. Bytt ut oktenoltabletten hver gang du bytter gassfl aske.
3. Tøm oppsamleren regelmessig slik at luft strømmer skikkelig gjennom fellen. Trykk inn sperren 
 på oppsamlerens forside og dra den nedover.
4. Rengjør nettrakten regelmessig. Slik fjerner du nettrakten: Bryt strømmen og la enheten kjøle
 seg ned. Ta ut oppsamleren.

A. Trykk opp baksiden av netttraktens nedre ring inn i en-
 hetens holder til de to sperrene foran på nettrakten fri-
 gjøres. Se fi gur A.
B. Dra nettrakten ned og fremover slik at nettraktens øvre
 ring løsner og trekk ut netttrakten av enheten. Se fi gur B.
C. Fjern insektsrester fra nettet som omgir nettrakten. Vask 
 nettet med vann og rist bort overfl ødig vann før du setter 
 nettrakten tilbake på plass.
D. Sett nettrakten tilbake ved å holde den lett vinklet. De
 to sperrene foran skal være på utsiden. Sett kanten foran
 på den øvre traktringen inn i enhetens holder. Se fi gur C.
E. Trykk nettrakten oppover og med den bakre delen av den
 nedre traktringen lett vinklet. Press sammen nettrakten
 til de sperrene foran på nettraktens nedre ring befi nner
 seg inni holderen. Se fi gur D.
F. Slipp nettrakten så havner den på plass. 

OBS! Nettringens øvre del må plasseres rett under viften. 
Sett oppsamleren tilbake på plass. Koble til strømmen igjen
og start enheten.

Luftkanal

Installert 
oktenoltablett

Sett i oktenoltabletten

Åpning

Bild 5

Figur A

Figur B

Sperre

Fremre
sperre

Opp

Hus

Fremover

Figur C

Figur D

Opp

Opp

Ned

Kant foran på 
nettraktens 
øvre ring

Nettraktens 
øvre ring

Nettraktens 
nedre ring

Press oppover her



16

NO

PROBLEMLØSNING

Problem Årsak Tiltak

Røde LED-lamper 
tennes ikke når enheten 
slås på.

Ingen strøm i uttaket.
En h e ten ikke korrekt koblet til 
nettaggregatet

Sjekk at det er strøm i uttaket.
Sjekk tilkoblingene fra 
transformatoren til enheten, 
(lavsspenningsledningen).

LED-lampene bytter 
ikke til blått lys når 
enheten har vært slått 
på i minst 15 minutter.

Manglende gasstilførsel.
Feil i oppstartsyklusen.

Bytt gassfl aske
Slå AV enheten, vent i 5 minutter og 
start den igjen.

LED-lamper blinker 
rødt.

Gassmangel.
Gassfl askens ventil er stengt. 
Regulatoren er ikke korrekt 
tilkoblet.

Bytt gassfl aske.
Åpne ventilen på gassfl asken.
Sjekk at regulatorens kobling sitter 
skikkelig og/eller ikke lekker.

Enheten fanger ikke 
mygg når viften går 
og LED-lampene lyser 
blått.

Nettraktens ende er seg ikke 
over åpningen på oppsamleren. 
Nettrakten er blokkert.
Myggfellen er ikke plassert i 
henhold til instruksjonene.
Mye vind, kaldt eller stormvær.

Koble nettraktens ende til åpningen 
på oppsamleren.
Rengjør nettrakten. Se side 4.
Flytt myggfellen til et annet sted. 
Se retningslinjene for plassering i 
bruksanvisningen. Vent til forholdene 
er gunstigere.

TILBEHØR

Oktenol mygglokkemiddel:
MA-1000 
Gjør at din Flowtron MosquitoPowerTrap 
tiltrekker seg mygg og knott mer eff ektivt!
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