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NB! Feil I forbrukermanual – Side N-8, punkt «Oppsett – montere propanflasken»
Det er viktig at du alltid leser nøye gjennom og følger manualen til din Mosquito Magnet

OPPSTART TIL SESONG

- Før oppstart må temperaturen ute være over +10 C.
- Har din Mosquito Magnet vært i bruk tidligere sesonger, må du alltid starte med en Co2-rens

for å åpne tilførsel av luft og gass.

Plassering av Mosquito Magnet
Mosquito Magnet myggfelle må plasseres i området mellom der myggen legger egg og klekker
(vann, busker og vegetasjon) og der hvor mennesker oppholder seg (terrasse, uteplatå og liknende).

- Plasser myggfellen unna mennesker, cirka 15-20 meter unna oppholdssteder.
- Plasser myggfellen i motvinds-retning fra klekkeområdet.
- Plasser myggfellen i et åpent område.
- Plasser myggfellen i skyggen.

Slik skal du på en riktig og sikker måte sette regulatoren på gassflaska.
1. Fjern eventuell forsegling på gassflasken. Ikke bruk kniv eller noe som kan skade pakningen.

Sjekk at pakningen på flasken er hel, ren og myk.
2. Plasser regulatoren over gassflasken. Pass på at bryteren på toppen av regulatoren

(regulatorbryteren) er stengt, slik at rødt flammetegn er ned.
3. Press låseringen opp og sett regulatoren ned på flaskeventilen.
4. Trykk låseringen ned med begge hender til den går i lås (et lite klikk). Løft i regulatoren og sjekk

at den er på plass. Deretter kan du igjen åpne regulatorbryteren (rødt flammetegn opp).

Regulatorbryteren skal være stengt når apparatet ikke er i bruk. Når du ikke skal bruke gass på en stund, skal regulator-
bryteren på toppen vippes over eller regulatoren kobles fra.



Påkrevd vedlikehold og tilsyn under sesongen.
Bruk dette som ditt vanlige vedlikeholdsskjema under sesongen.

For at din Mosquito Magnet skal fungere optimalt er det viktig med regelmessig vedlikehold og tilsyn under hele sesongen.

Enkle huskeregler for god og jevnlig vedlikehold på din Mosquito Magnet er:

En gassbeholder på 11kg varer i cirka 21 dager (tre uker).
(NB! Ikke bruk gass fra selvpåfyllingsstasjoner)

Les punktene under nøye:

Skifte Oktenol-tablett
Det er lukten av Oktenol som tiltrekker seg hunn-mygg og knott,
derfor er det viktig at denne skiftes jevnlig. Oktenol-tabletten byttes etter cirka 21 dager,
da er den brukt opp. Fangsten vil minske betydelig dersom Oktenol-tabletten ikke byttes ut.

Tømming og rengjøring av myggnettet
Rengjør myggnettet kontinuerlig gjennom hele sesongen. Rengjør myggnettet ordentlig med 
en børste, helst tannbørste. Dersom nettet er tett, slitt eller skadet på noen måte må det byttes 
ut. Myggfellen må ha lufttilførsel for å fungere. Dersom nettet blir for fullt av mygg
og knott, påvirker det fangsten negativt og kan også føre til at maskinen ikke starter
eller stopper. Rengjør myggnettet for å unngå dette. Vi anbefaler at du alltid har to
myggnett, slik har du alltid et rent nett klar til bruk når du tømmer eller rengjør nettet i 
myggfellen. Med et ekstra nett slipper du å vente på at mygg og knott skal dø før du får tømt 
nettet, noe som kan ta opptil 24 timer.

Rengjøring av maskinen.
Sørg for å holde din Mosquito Magnet ren. Kontinuerlig vedlikehold forlenger maskinens 
levetid. Tørk av fellen utvendig jevnlig med en fuktig klut. Ikke bruk kjemiske rengjørings 
midler. Ved gassbytte kan du fjerne/skru løs maskinens sideluker og rengjøre disse med en fin 
børste ved behov. Tette luker vil minske fangsten og kan føre til at maskinen stopper.
Ved ekstreme forhold kan små knott, støv, eller skitt havne i selve maskinen. Da kan det

være nødvendig å rengjøre inni maskinen. Du kan støvsuge forsiktig hvis du ser knott,
skitt eller støv ved sideluker eller i maskinen. Ved behov, ta bort det grønne topplokket.

Support

Starter ikke fellen, eller det er andre feil, se våre support-sider på www.mygg.no eller kontakt oss på vår 
support-telefon på 22 80 90 30.
Fellene er ment å gå ved gjennomsnittstemperatur over 10 grader. Ved lavere temperaturer kan det være 
at fellen ikke vil starte, eller stopper.
Ved feil på fellene/reklamasjon skal dette gjøres via våre reklamasjonssider på www.myggservice.no. 
Du trenger ikke kontakte forhandleren hvor du kjøpte produktet for support/reklamasjon.



Velkommen
Gratulerer med ny Mosquito Magnet® . Nå kan du nyte det å være utendørs igjen.

Mosquito Magnet®   er den mest populære myggfellen i Nord-Amerika. Den er blitt teset og forsket på i atten år,
og den reduserer betraktelig antall mygg og andre stikkende insekter i hagen din. Dette er vitenskapelig bevist.

Mosquito Magnet er enkel å bruke. I denne brukerhåndboken vil du finne informasjon om hvordan den fungerer, 
beste plassering av myggfellen, vedlikehold, oppbevaring og garanti. For å få fellen til å virke på best mulig måte må 
du plassere den på riktig sted, brukeriktig lokkemiddel i forhold til ditt område, og ha gode vedlikeholdsrutiner. For å 
oppnå best mulig resultat må du bytte propanflaske og lokkemiddel hver tredje uke.

Se vår webside www.noragent.no hvis du ønsker mer informasjon om Mosquito Magnet, få gode råd og
forbrukeranbefalinger.

Woodstream® Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543
USA
www.mosquitomagnet.com

Patenter:
Danmark: patentnr. 1432304
Finland: patentnr. 1432304
Frankrike: patentnr. 1.537.780, 1.011.324, 1.049.373 og 1.432.304 
Tyskland: patentnr. 1011324, 1049373 og 60211538.8
Hellas: patentnr. 1011324 og 1432304
India: patentnr. 228997
Irland: patentnr. 1011324 og 1432304
Italia: patentnr. 1.537.780, 1.011.324, 1.049.373 og 1.432.304
Japan: patentnr. 4317748
Portugal: patentnr. 1011324 og 1432304
Spania: patentnr. 1.537.780, 1.011.324 og 1.432.304
Sverige: patentnr. 1537.780 og 1.432.304
Storbritannia og Nord-Irland: : patentnr. 1537.780, 1.011.324, 1.049.373 og 
1.432.304
Australia: patentnr. 726575; 735984; 2002356537 og 2012202864 
Danmark: patentnr. 1432304
New Zealand: patentnr. 335035 og 506403
Singapore: patentnr. 64595 
Afrika: patentnr. 97/8366 
Kina: patentnr. ZL0281957.X og ZL03812961.2 
Brasil: patentnr. 9711 492- 8; 9908104-0 og PI0508967-0 
Mexico: patentnr. 250272 
Andre patentanme/de/ser 

Produsert i USA 
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AV SIKKERHETSMESSIGE GRUNNER

Hvis du lukter gass:
1. steng gassen på flasken.
2. slokk eventuelle flammer.
3. Åpne lokket. 
4. Hvis lukten fortsetter, må du umiddelbart ta kontakt

med gassforhandler eller brannvesenet.

AV SIKKERHETSMESSIGE GRUNNER

1. Bensin og andre typer brennfarlig og damp må
ikke brukes eller oppbevares i nærheten av denne
myggfellen eller andre typer apparater.

2. En propanflaske som ikke er tilkoblet må
ikke oppbevares i nærhetan av denne fellen eller
andre typer apparater.
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Spørsmål og svar
Woodstream® Corporation 
69 North Locust Street 
Lititz, PA 17543 
USA 
http:/www.mosquitomagnetcom/store_locator/lnternational/

Hvordan Mosquito Magner® virker
Mygg og andre stikkende insekter merker karbondioksid (CO2) 
på lang avstand, og kan på denne maten finne mennesker. Når 
myggen mermer seg vii den søke etter lukten på huden din, 
og bestemmer seg deretter for hvilken person den skal stikke. 
Mosquito Magnet etterligner mennesker ved å omdanne propan 
til CO2. Den gjør dette ved bruk av katalytisk rensing som er en 
patenter! teknologi, i kombinasjon med et lokkemiddel (luktestoff). 

Mosquito Magnet tiltrekker seg mygg og andre stikkende insekter 
pga. CO2 og et lokkemiddel (R-Octenol luktestoff). Når de når 
frem til myggfellen vii insektene bli sugd inn i en insektpose/nett 
ved hjelp av vår patenterte CounterFlow Technology™. Her vii de 
dehydrere og dø innen 24 timer. 

Mosquito Magnet er stille og luktfri. Når fellen er plassert riktig 
i hagen din , vii den umiddelbart begynne å virke. Du vii få 
merkbare resultater innen 7 til 10 dager. Etter 4 uker vii du merke 
at antall stikkende insekter er drastisk redusert. La Mosquito 
Magnet stå ute hele sommeren slik at den kan effektivt bekjempe 
myggbestanden i din hage. 

Det er kun stikkende insekter som blir berørt av denne 
myggfellen, som f.eks. mygg, knott, sandflue og tuneflue. Nyttige 
insekter som sommerfugler, bier og møll blir ikke berørt. 

Modellnummer:
Serienummer: 
Type gass: 
Manifoldtrykk:
Minimum inngående 
gasstrykk: 

lnntak: 
Minimum avstand: 

Independence™

propan
100 – 110 psi (6,90-7,58 bar)

0,39 bar

759 Btu per time
51 - 61 cm
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Sikkerhetsinstrukser

Vennligst les og følg alle disse
sikkerhetsinstruksene og advarslene.

Barn og voksne må være obs på farlige 
høye overflatetemperaturer. Hold avstand 
slik at man unngår å bli brent eller at 
klærne tar fyr. 

Merk: Noen, eller alle, av de følgende sikkerhetsinstruksene
for propandrevne enheter, gjelder for din myggfelle. Du må la 
myggfellen avkjøle seg i 5 minutter før du starter den på nytt.

Advarsel: Feil montering, justering, forandring,
service og vedlikehold kan forårsake personskader eller  
materielle skader. Du må Iese bruksanvisningen nøye om 
hvordan du skal installere, bruke og vedlikeholde
myggfellen før du installerer eller vedlikeholder apparatet. 

Forsiktig:  Gassregulatoren som er levert med
apparatet må brukes. Regulatorens utgående trykk er
satt til 0,39 bar. Minimum inngående gasstrykk er salt
til 0,39 bar fra regulatoren.

• Dette apparatet egner seg ikke til å bli brukt i campingbiler
og/eller båter.

• Du må slå av gassen til propanflasken når apparatet ikke
er i bruk.

• Alt utstyr som er beregnet for gass ska I vane CE-merket og ha
bruker- og vedlikeholdsveiledning på norsk. lnstallasjon må
utføres i hen hold til gjeldende forskrifter om brannfarlig eller
trykksatt staff.

• For å teste om gassen lekker kan du plassere såpevann rundt
koblingsstykket, regulatoren og gasslangen. Hvis det oppstår
såpebobler lekker det gass.

• Du må alltid kontrollere slang en før du tar den i bruk. Hvis det er
tydelige tegn på slitasje, eller det er sprekk i slangen, må du bytte
slangen før du begynner å bruke den. Den nye slangen må være
anbefalt av fabrikanten.

• Myggfellen er utstyrt med en innvendig gnisttenner. Hvis du ikke
følger startprosedyren kan det resultere i at myggfellen ikke
vil starte.

• lnstallasjon og reparasjon bør utføres av en montør med
dokumentert kompetanse (du kan finne serviceforhandlere
ved å gå til vår webside www.noragent.no).

Apparatet bør alltid kontrolleres før det tas i bruk, og en montør
med dokumentert kompetanse bør inspisere apparatet minst
en gang per år. Del kan være nødvendig at du rengjør apparatet
oftere. Del er ytterst viktig at du holder reguleringsenheten,
brennere og de sirkulerende luftveiene på varmeapparatet rene.

Pass godt på små barn når de er i 
nærheten av varmeelementet. Fellen 
må være utilgjengelig for barn. 

Klær og andre brannfarlige 
gjenstander må ikke henge over 
varmeelementet, eller bli plassert i 
nærheten av varmeelementet.
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Sikkerhetsinstrukser

• Hold en avstand på 51-61 cm rundt luftåpningene som fører
til brennkammeret. Hold brennbart materiale borte
fra apparatet. Forbrenningsluft og ventilasjonsluft må ikke
blokkeres. Hold området rundt myggfellen fri for brennbart
materiale, bensin og andre typer brennbar damp og væske.
Du må ikke bruke apparatet på steder hvor det er star
sannsynlighet for at brennbar damp eller eksplosive staffer
kan oppstå.

• Se til at forbrenningsluft og ventilasjonsluft ikke er blokkert.

• Se til at det ikke er smuss rundt ventila sjonsåpningene på
flasken.

• Rengjør myggfellen med en fuktig klut, hvis det blir
nødvendig.

• Propanflasken må være utstyrt med en avstengningsventil
som stenger propanen fra gassflasken i henhold til gjeldende
forskrifter om brannfarlig eller trykksatt stoff. Alt utstyr som
er beregnet for gass skaI være CE-merket.

• Propanflasken må være beregnet på et da
mptilførselssystem, og flasken må ha en krage som beskytter
sylinderventilen.

• Propanflasken som du bruker må være konstruert og
merket for propanflaske i henhold til gjeldende forskrifter om
brannfarlig eller trykksatt staff. Alt utstyr som er beregnet for
gass skaI være CE-merket.

• Myggfellen må kun brukes utendørs, og området må være
godt ventilert. Den må ikke brukes inne i en bygning, garasje,
eller andre innestengte områder.

• Hvis du ønsker å oppbevare apparatet innendørs, må du
stenge gassen og ta ut propanflasken, for deretter å fjerne
det fra apparatet.

• Propanflasken må oppbevares utendørs, og området må
være godt ventilert. Propanflasken skaI oppbevares
utilgjengelig for barn.

• Propanflasker må ikke oppbevares inne i en bygning,
garasje eller andre innestengte områder.

• Denne propanflasken kommer med en trykkregulator og
en slangeforbindelse som må brukes når du ska I montere
propanflasken. Bruk kun trykkregulatorer og
slangeforbindelser som er anbefalt av fabrikanten.

• Unngå feilaktig bruk av skjøteledninger. Se til at koblinger
ikke kommer i kontakt med fuktighet. Unngå å ødelegge
ledningen.

• Hvis drivstoffledningen er ødelagt må den byttes av
fabrikanten, et serviceverksted, eller en montør med
dokumentert kompetanse, for å unnga farer.

                Gå til webside www.noragent.no



MODE

ATTENT
ION

OFF

RUN
COOLWARM

MODE

Apparatets ulike deler

Komplett
Independence™

lnkluderte deler

Regulatorslange (1)

lnsektpose

Batterilader

Motorhode (1)

Trompet (1)

Støttestang (1)

Sokkel (1)

Oppladbart batteri 
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Bruksanvisning for montering

Punkt 1

Legg sokkelen opp ned på flat bakke. Bøy ut 
støttebenet som er U-formet. Du vil høre at det 
smetter på plass. 

Punkt 4

Åpne batterdøren på baksiden av fellen.

Punkt 2

Snu sokkelen og støttebenet tilbake. Sett 
støttestangen i hullet på sokkelen.

Punkt 3

Plasser myggfellens motorhode på støttestangen. 
Bruk to hender for å trykke det hardt ned, slik at det 
sitter trygt. 
En montert myggfelle skaI ha fremsiden av 
motorhodet/trompeten lengst unna hjulene, og 
peker samme veg som støttebenet med U-form. 

Punkt 5

Sett batteriet inn i batteriholderen og sett holderen 
på plass

Punkt 6

Lukk batteridøren (døren smetter på plass).
Batteriene varer hele sesongen.    

Montering av felle:
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Oppsett
Montering av insektpose: 
Åpne det gjennomsiktige plastlokket. Fest plastklipsene
på insektposen til fremsiden av beholderen. Lukk
plastlokket når du er ferdig. 

MERK: Du kan hekte stoffløkkene over plaststengene
slik at insektposen kan utvide seg så mye som mulig. 

Plassere tellen
1. Du må fastslå hvilken retning vinden vanligvis blåser. Dersom du er usikker, 

undersøk det lokale værmønsteret først.

2. Stå midt i det området som du ønsker a beskytte, se mot vinden.

3. Riktig plassering av myggfellen er 10 m foran deg, og 1,5 m unna vegetasjon 
(f.eks. busker, blomsterbed, tregrense, moseområder). Pass på at myggfellen 
ikke står rett ved siden av en sperring som f.eks. en bygning, et gjerde, osv. 

4. Vi anbefaler at du setter myggfellen i skyggen.

5. Du må ikke plassere myggfellen direkte over en vannkilde 
(sprinkler, slange, osv).

6. Myggfellen må stå på flat bakke, ellers kan den velte, og propanen
blir ujevnt fordelt.

7. For ideelle felle plassering i hagen din, kan du se instruksjonsvideo på www. 
mosquitomagnet.com/videos til bygge ditt eget verksted diagrammet for riktig 
felle plassering. 

Insektposen festes til fremsiden av beholderen.
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Bruksanvisninger
**LES BRUKERHÅNDB0KEN FØR DU STARTER** 

Hvordan starte maskinen
Vi anbefaler at du leser hele denne brukerhåndboken før
du starter Mosquito Magnet® myggfellen. 

1. Fyll på med R-Octenol luktestoff, følge bruksanvisningen på
pakningen.

2. Pass på at batteriet er fullt oppladet.

3. Koble regulatoren til propanflasken.

4. Apne ventilen på propanflasken.

5. Trykk PÅ/AV-knappen PÅ. LED-lyset vil bli helt oransje.
Dette betyr at apparatet varmer seg opp. Etter ca. 15 til 20
minutter vil LED-lyset forandre seg til grønt. Myggfellen er
klar til bruk.

Hvordan stenge maskinen
For å slå av Mosquito Magnet, må ventilen på
propanflasken stenges, og trykk på “av”-knappen bak på 
motorhodet.  

Når den ikke brukes 
Hvis du ikke bruker apparatet, må du slå av gassen. Du kan 
oppbevare dette apparatet innendørs hvis du har koblet fra og fjernet 
flasken fra apparatet. Propanflasken må oppbevares utendørs, og 
utilgjengelig for barn. Den må ikke oppbevares i en bygning, garasje 
eller annet innestengt område. 

Oppbevaring ved sesongslutt 
Det står forklart over hvordan du slår av myggfellen. Følg disse 
instruksene før du stenger ventilen på propanflasken, eller kobler 
fra regulatoren. Steng så ventilen på propanflasken og koble fra 
regulatoren. Du må også koble fra batteriet, men du må passe på at 
du ikke fjerner batteriet fra myggfellen. 
Mosquito Magnet R-Octenol luktestoff som er åpnet bør fjernes og 
kastes. Henvis til merkelappen på lokkemiddelet for å få informasjon 
om hvordan det bør avhendes. Du må også kaste insektposen før du 
oppbevarer myggfellen. 

OPPBEVARING:  Dekk myggfellen med et cover eller en plastduk. 
Fest det godt på undersiden slik at ikke støv, spindelvev og annet 
smuss trenger inn. 

For å oppnå best resultat må du la myggfellen gå 24 
timer i degnet 
• Myggfellen din vil begynne å virke umiddelbart, og du vil få

merkbare resultater innen 7 -10 dager.  Etter 4 uker vii du merke
at myggbestanden i din hage er drastisk redusert. 

• Du må la myggfellen avkjøle seg i 5 minutter før du starter den på
nytt.

• Du må aldri spraye insektspray på eller rundt fellen.
• Myggfellen tåler regn, men ikke plasser fellen direkte over en

vannkilde (sprinkler, slange osv.).
• Hvis du ska I gjødsle med kalk eller andre typer gjodsel må du først

slå av myggfellen. Dette forhindrer at insektposen blir tilstoppet med
fint støv.

Advarsel: Feil montering, justering, forandring, service og vedlikehold
kan forårsake personskader eller materielle skader. Du må Iese 
bruksanvisningen nøye om hvordan du skal installere, bruke og 
vedlikeholde myggfellen før du installerer eller vedlikeholder fellen.  

Forsiktig: Gassregulatoren som er levert med apparatet må brukes. 
Regulatorens utgaende trykk er satt til 0,39 bar. 
Du må slå av gassen på propanflasken når du ikke bruker apparatet.

Uke 1
Merkbareresultaterinnen

7-10 dager

Merkbareresultaterinnen
7-10 dager

blir drastiskredusert innen
4 uker

blir drastiskredusert innen
4 uker

Uke 2
Uke 3

Uke 4
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Vedlikehold
Vedlikehold 
• 21 dagers vedlikeholdsplan - gir best resultat
- Fyll på propan. Propanflaske på 20 lb (9,07 kg) varer i ca 21 dager hvis

apparatet står på hele tiden.
- Skift luktestoff hver gang du bytter gasstank, ca hver 21 dag.

Les bruksanvisningen på pakken.
- Tøm eller skift insektposen.
• Rengjør utsiden av myggfelle en gang imellom med en ren og fuktig klut.
• Pass på at batteriet er oppladet
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Feilsøking
Problem

Apparatet vil ikke starte

LED-lyset blinker redt
med 7 sekunders

mellomrom 

Mulig årsak Løsninger

1. Propanflasken kan vane tom.
2. Hvis propanflasken er helt ny, og den nettopp har

blitt fylt med propan, må den luftes.
3. En kobling kan vane løs.

1. Termistorfeil.

1. Elektrisk feil

1. Kontroller ‘mulige årsaker’ som 1 & 3 nevnt over.
2. Regulatoren sitter ikke godt nok på.

1. Kanskje det er for tidlig for insektene.
2. Myggfellen er plassert feil.
3. Myggens formeringssyklus har ikke blitt

forstyrret/avbrutt enda.
4. Motstrømmen kan være blokkert.

1. Høy temperatur

1. Lav batterispenning

1. Se hvor mye flasken veier ved å sammenlign
vekten med “tom” flaske som angitt på flasken.

2. Ta med flasken til en fyllstasjon. Det kan hende at
det er luft i drivstoffledningen, så be om at flasken
blir luftet.
Hint: Hvis du har et annet apparat som også bruker en
vanlig propanflaske på 20 lb. (9,07 kg) kan du prove å
låne den f!asken for å se om myggfelle fungerer. Slik
kan du finne ut om deter noe gait med flasken.

3. Kontroller alle koblinger. Se til at ventilen på
propanflasken en helt åpen.

1. Ta kontakt med din forhandler.

1. Ta kontakt med din forhandler.

1. Gå igjennom punkt 1 & 3 som nevnt over.
2. Henvis til tips for å skifte flaske på side 8n.

1. Pass på at temperaturen er over 10°C hele tiden.
2. Følg punktene i brukerhåndboken for “plassering

av myggfellen”.
3. Myggfellen må være på hele døgnet i minst 4 uker, for 

at myggbestanden skaI bli redusert. 
4. Luftstrømmen kan være blokkert. Ta kontakt med din 

forhandler. 

1. Slå av myggfellen, la den avkjøles i 1/2 time, start den
på nytt.

1. Se til at batteriet er fullt oppladet.
2. Se til at batteriholderen er riktig installert 

LED-lyset blinker RØOT/
ORANSJE

 med 7 sekunders mellomrom

LED-lyset dobbeltblinker 
RØDT med 7 sekunders 

mellomrom 

LED-lyset er konstant rødt 

Apparatet star seg av

Lite eller ingen mygg"
i fellen 

LED-lyset blinker
RØOT/GRØNT med 7

sekunders mellomrom





Brugsanvisning




