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SE

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

Läs igenom hela bruksanvisningen 
innan montering och användning!

Insektsdödare IT-150

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

• Läs bruksanvisningen noggrant innan du monterar eller använder 
 insektsdödaren och spara den för framtida behov.
• Insektdödaren är endast avsedd för utomhusbruk.
• Montera insektsdödaren på behörigt avstånd från gas- och gasol-
 fl askor samt andra brännbara material.
• Koppla alltid bort insektsdödaren från strömkällan innan du han-
 terar eller fl yttar den.
• Hantera transformatorn varsamt. Bär aldrig transformatorn i el-
 kabeln. Ryck inte i elkabeln när du vill koppla bort transformatorn 
 från ett eluttaget.
• Håll transformatorn och kablarna på avstånd från värme, olja och
 föremål med vassa kanter.
• Förvara insektsdödaren inomhus när den inte används, på en plats
 utom räckhåll för barn.
• Insektsdödaren kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt 
 samt av personer med reducerad fysisk, sensorisk och mental 
 förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått given 
 övervakning eller instruktioner gällande användningen av pro-
 dukten på ett säkert sätt och att förstå eventuella risker. Barn ska 
 inte leka med produkten. Rengöring och underhåll ska inte utföras 
 av barn utan översyn.
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VARNING! 
Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till 
allvarlig person- eller egendomsskada.

Ring för golvställning

Skruvar
Fot för golvställning

UPPACKNING OCH MONTERING

• Insektsdödaren har förpackats noggrant i fabriken för att förhindra skada under transport. 
Öppna kartongen försiktigt och:
– Ta ut innehållet ur kartongen.
– Kontrollera och jämför innehållet i kartongen mot innehållslistan.
– Skruva ihop golvställningen enligt bilden nedan.

• Fäst uppsamlingsbehållaren på insektsdödarens undersida genom att skruva fast den 
medurs tills den snäpper fast.

• Säkerställ att UV-rören sitter stadigt i sina socklar.
• Placera insektsdödaren på golvställningen.
• Alternativt kan insektsdödaren hängas i kroken som fi nns på ovansidan.
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Skyddsgaller 
i läge ”Stängd”

Skyddsgaller 
i läge ”Öppen”

ANVÄNDNING

• Insektsdödaren är helt automatisk.
• Anslut transformatorn till ett jordat 230-volts växelströmsuttag som är försett med jordfels- 

brytare.
• Anslut lågspänningskabeln till kontakten vid insuget under strömbrytarna, märkt POWER.
• Vrid vredet till skyddsgallret lätt moturs till läge ”Öppen”.
• Starta insektsdödaren genom att trycka in strömbrytaren POWER SWITCH och tänd vid 

behov lysrören genom att trycka in strömbrytaren TUBE SWITCH.

• När insektsdödaren inte används, ska skyddsgallret stängas så att de infångade myggen 
inte kan smita ut. Vrid då lätt medurs på vredet till skyddsgallret till läge ”Stängd”.

• Transformatorn är IP44-klassad och därmed godkänd för utomhusbruk. Vid användning 
av förlängningskabel ska IP44-klassad, jordad förlängningskabel användas. Säkerställ att 
kablarna inte utgör någon fara med risk för att snubbla. Vi rekommenderar att jordfels-
brytare används.

• I händelse av strömavbrott medan insektsdödaren är i drift stängs den av tills strömmen 
återställs. När strömmen har återställts startar insektsdödaren automatiskt upp igen utan 
behov av åtgärd.

• OBS! Huvuddelen av insekterna dödas när de passerar genom fl äkten och kastas mot 
insektsdödarens insida. Övriga hamnar i uppsamlingsbehållarne där de snabbt torkar ut 
och dör. Se anvisningar om borttagning och rengöring av uppsamlingsbehållaren i avsnittet 
”Underhåll”.
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OKTENOLTABLETT

• Amerikanska forskare har visat att oktenol kombinerad med koldioxid (som båda ingår i 
andningsluften) är oemotståndliga lockmedel mot myggor.

• Insektsdödaren använder en specialutformad tablett som innehåller oktenol (1-OCTEN-3-OL).
• Så här placerar du oktenotabletten: 

– Ta ut oktenoltabletten ur den förseglade påsen 
 och dra bort skyddsfolien från tablettens undersida. 
 Undvik att beröra tablettens öppningar och tvätta 
 alltid händerna noga efter kontakt.
– Placera tabletten i korgen för lockmedel. 
 Korgen placeras i uppsamlingsbehållaren. 
 Se till att de två piggarna på korgens undersida går in i de 
 två hålen i uppsamlingsbehållarens botten.

UNDERHÅLL

• Insektsdödaren är underhållsfri med undantag för uppsamlingsbehållaren som regelbundet 
bör tömmas.

• Dra ut transformatorns kabel ur eluttaget.
• Vänta 2–3 minuter tills insektsdödaren svalnat.
• Undersök och rengör uppsamlingsbehållaren regelbundet så att luft fl ödar ordentligt genom 

fällan. Vrid uppsamlingsbehållaren medurs för att ta loss den. Töm behållaren och skruva 
fast den moturs till insektsdödaren.

• Byt oktenoltabletten en gång i månaden. Tabletten faller ej sönder eller löses upp men avger 
inget ämne efter cirka 30 dagar och måste bytas ut för bibehållen verkan.

• Kontrollera regelbundet fl äktbladen och insidan av fl äkthuset och rengör vid behov.
• Återanslut transformatorn och slå på strömmen.
• Om du inte använder insektsdödaren en längre tid, se till att den är rengjord innen du 

ställer bort den i ett torrt och tempererat utrymme. Förvara gärna insektsdödaren i 
originalkartongen.

Placering av korgen i uppsamlingsbehållaren
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BYTE AV UV-LYSRÖR

• Dra ut transformatorns kabel ur eluttaget.
• Vänta 2–3 minuter tills insektsdödaren svalnat. 
• Använd skyddshandskar, vrid lysröret 90° och ta försiktigt ut det från sockeln. 
• Placera det nya lysröret i sockeln och vrid röret 90° för att låsa det. 
• Återanslut transformatorn och slå på strömmen.
• Använd endast original UV-lysrör (säljs separat på Rusta).

SÅ HÄR FUNGERAR INSEKTSDÖDAREN

• Insektsdödaren återger de mänskliga lockmedlen, dvs andningsluft, lukt och kroppsvärme, 
och skapar därmed en oemotståndlig kraft som lockar honmyggor till fällan.

• Insektsdödaren skapar genom en fotokatalytisk process värme, fukt och koldioxid, dvs de 
primära mygglockmedlen som även avges av människor. UV-rören lyser på en panel belagd 
med TiO2 (titandioxid) som fungerar som en katalysator och har obegränsad livslängd. 

• I kombination med medlet oktenol, ett beprövat lockmedel för mygg och knott, får koldioxi-
dens lockverkan maximal eff ekt. Oktenol köps separat hos Rusta.

• Insektsdödaren producerar ett kraftigt vakuum som drar in fl ugor, mygg och knott i en 
praktisk löstagbar uppsamlare där de snabbt torkar ut och dör. Uppsamlaren kan enkelt 
tömmas.

PLACERING

• Insektsdödaren täcker ett område upp till 150 m2. För ett framgångsrikt resultat är 
placeringen avgörande.

• Insektsdödaren avger en plym av oktenolberikad koldioxid som myggorna följer i sökandet 
efter blod. Myggorna fl yger MOT vinden mot koldioxidkällan i sina försök att hitta en värd.

• 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 bästa resultat, placera insektsdödaren 6–12 m 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 insektsdödaren innan de upptäcker 
människors närvaro.

• Mygg fl yger lågt, 40–60 cm från marknivån. Därför rekommenderar vi att insektsdödaren 
placeras på det medföljande stativet eller hägs upp i kroken på insektsdödarens ovansida.

• Insektsdödaren är IP24-klassad, dvs den tål regn och rusk, men rekommenderas att 
placeras på ett skyddat ställe.
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Spänning 12V DC

Transformator 230V~50Hz

Eff ekt 16W

IP-klassning Insektsdödare IP24 
Transformator IP44

TEKNISK DATA
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Takk for at du valgte å kjøpe 
et produkt fra Rusta!

Les gjennom hele bruksanvisningen 
før installasjon og bruk!

Insektsfelle IT-150

SIKKERHETSINSTRUKSER

• Les bruksanvisningen nøye før du monterer eller tar i bruk insekts-
 fellen, og ta vare på bruksanvisningen for fremtidige behov.
• Insektsfellen er kun beregnet på bruk utendørs.
• Monter insektsfellen på behørig avstand fra gass- og propanfl asker
 samt andre brennbare stoff er.
• Koble alltid ut insektsfellen fra strømkilden før du håndterer eller 
 fl ytter den.
• Håndter transformatoren med varsomhet. Bær aldri insektsfellen 
 i strømledning. Ikke rykk i strømledningen når du vil koble ut trans-
 formatoren av en stikkontakt.
• Hold transformatoren og ledningene unna varme, olje og gjen-
 stander med skarpe kanter.
• Oppbevar insektsfellen innendørs når den ikke er i bruk, på et sted 
 utilgjengelig for barn.
• Insektsfellen kan brukes av barn fra 8-års alderen og oppover samt
 av personer med redusert fysisk, sensorisk og mental kapasitet 
 eller manglende erfaring og kunnskap dersom de overvåkes eller
 er gitt instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte samt 
 at de er innforstått med eventuelle farer. Barn må ikke leke med 
 produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten
 oppsyn.
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ADVARSEL!
Dersom instruksjonene ikke følges kan det føre alvorlig
skade på person eller eiendom.

Ring for plassering på gulv

Skruer
Fot for plassering på gulv

OPPAKKING OG MONTERING

• Insektsfellen er pakket godt fra fabrikken for å unngå skader under transport.
• Åpne esken forsiktig og:

–  Ta ut innholdet av esken.
–  Sjekk og sammenlign innholdet i esken med innholdslisten.
–  Skru sammen golvstativet i henhold til bildet nedenfor.

• Fest oppsamlingsbeholderen på insektsfellens underside ved å skru med klokken til den 
klikker på plass.

• Forsikre deg om at UV-rørene sitter godt i soklene sine.
• Plasser insektsfellen på gulvstativet.
• Alternativt kan insektsfellen henges i kroken som fi nnes på oversiden.
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Beskyttelsesgitter 
i stillingen 
”Lukket”

Beskyttelses-
gitter i stillingen 
”Åpen”

ANVÄNDNING

• Insektsfellen er helautomatisk.
• Koble transformatoren til et jordet 230-volts vekselstrømuttak som er utstyrt med jordfeil- 

bryter.
• Koble lavspentledningen til kontakten ved innsuget under strømbryteren, merket POWER.
• Vri bryteren til beskyttelsesristen lett mot klokken til stillingen ”Åpen”.
• Start insektsfellen ved å trykke inn strømbryteren POWER SWITCH og tenn lysrørene ved 

behov ved å trykke inn strømbryteren TUBE SWITCH.

• Når insektsfellen ikke er i bruk, må beskyttelsesristen lukkes slik at fanget mygg ikke kan 
rømme. Vri da beskyttelsesristen lett med klokken til stillingen ”Stengt”.

• Transformatoren er IP44-klassifi sert og dermed godkjent for utendørsbruk. Ved bruk av 
skjøteledning skal det benyttes IP44-klassifi sert, jordet skjøteledning. Forsikre deg om at 
ledningene ikke utgjør noen snublefare. Vi anbefaler at det benyttes jordfeilbryter.

• I tilfelle av strømstans mens insektsfellen er i drift, slås den av til strømmen kommer 
tilbake igjen. Når strømmen er tilbake starter insektsfellen opp igjen automatisk uten at du 
behøver å foreta deg noe som helst.

• sOBS! De fl este insektene dør når de passerer gjennom viften og kastes mot insektsfellens 
innside. Resten havner i oppsamlingsbeholderen, hvor de raskt tørker ut og dør. Se 
anvisninger om fjerning og rengjøring av oppsamlingsbeholderen i avsnittet ”Vedlikehold”.
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OKTENOLTABLETT

• Amerikanske forskere har vist at oktenol kombinert med karbondioksid (som begge inngår i 
åndedrettet) er uimotståelige lokkemidler for mygg.

• Insektsfellen bruker en spesialutformet tablett som inneholder oktenol (1-OCTEN-3-OL).
• Slik installerer du oktenoltabletten:

– 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.
– Legg tabletten i kurven for lokkemiddel. 
 Kurven plasseres i oppsamlingsbeholderen. Sørg for at 
 de to piggene på kurvens underside går inn i de to hullene 
 i bunnen av oppsamlingsbeholderen.

VEDLIKEHOLD

• Insektsfellen er vedlikeholdsfri med unntak av oppsamlingsbeholderen som bør tømmes 
regelmessig.

• Dra ut transformatorledningen av stikkontakten.
• Vent i 2-3 minutter til insektsfellen er avkjølt.
• Undersøk og rengjør oppsamlingsbeholderen regelmessig slik at luft strømmer skikkelig 

gjennom fellen. Vri oppsamlingsbeholderen med klokken for å løsne den. Tøm beholderen og 
skru mot klokken for å feste den til insektsfellen.

• Bytt oktenoltabletten en gang i måneden. Tabletten hverken smuldrer opp eller forsvinner, 
men den avgir ikke lenger noen stoff er etter ca. 30 dager og må byttes ut for å opprettholde 
fellens virkning.

• Sjekk regelmessig viftebladene og innsiden av viftehuset og rengjør ved behov.
• Koble til transformatoren igjen og slå på strømmen.
• Dersom du ikke bruker insektsfellen over lengre tid, sørg for at den er rengjort før du setter 

den bort på et tørt og temperert sted. Oppbevar gjerne insektsfellen i originalesken.

Plassering av kurven i oppsamlingsbeholderen
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BYTTE AV UV-LYSRØR

• Dra ut transformatorledningen av stikkontakten.
• Vent i 2-3 minutter til insektsfellen er avkjølt.
• Bruk beskyttelseshansker, vri lysrøret 90° og ta det forsiktig ut fra sokkelen.
• Sett det nye lysrøret i sokkelen og vri røret 90° for å låse det.
• Koble til transformatoren igjen og slå på strømmen.
• Bruk bare originale UV-lysrør (selges separat hos Rusta).

SLIK FUNGERER INSEKTSFELLEN

• Insektsfellen gjenskaper de menneskelige lokkemidlene, dvs. åndedrett, lukt og 
kroppsvarme, og skaper dermed en uimotståelig kraft som lokker hunnmyggen i fella.

• Insektsfellen skaper gjennom en fotokatalytisk prosess varme, fukt og karbondioksid, dvs 
de viktigste mygglokkemidlene som også avgis av mennesker. UV-rørene lyser på et panel 
belagt med TiO2 (titandioksid) som fungerer som en katalysator og har ubegrenset levetid.

• I kombinasjon med middelet oktenol, et utprøvd lokkemiddel for mygg og knott, får 
karbondioksidets lokkevirkning maksimal eff ekt. Oktenol fås separat hos Rusta.

• Insektsfellen produserer et kraftig vakuum som suger inn fl uer, mygg og knott i en praktisk 
avtakbar oppsamler hvor myggen tørker raskt ut og dør. Oppsamleren er enkel å tømme.

PLASSERING

• Insektsfellen dekker et område på opptil 150 m2. For et vellykket resultat er plasseringen 
avgjørende.

• Insektsfellen avgir en sky av oktenolberiket karbon som myggen følger i søken etter blod. 
Myggen fl yger MOT vinden mot karbonkilden i sin streben etter å fi nne en vert.

• 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 best mulig resultat, plasser insektsfellen 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 insektsfellen før de oppdager menneskers 
tilstedeværelse.

• Mygg fl yr lavt, 40-60 cm over bakkenivå. Derfor anbefaler vi at insektsfellen plasseres på 
det medfølgende stativet eller henges opp i kroken på insektsfellens overside.

• Insektsfellen er IP24-klassifi sert, dvs. at den tåler regn og rusk, men anbefales plassert på 
et beskyttet sted.
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TEKNISKE DATA

Spenning 12V DC

Transformator 230V~50Hz

Eff ekt 16W

IP-klassifi sert Insektsfelle IP24 
Transformator IP44
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Anteckningar / Notater
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Anteckningar / Notater
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