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Art nr 270012 

EAN nr 5709133913748 

 

Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af insektfangeren. 

Les denne bruksanvisninge nøve før du bruker insektsfellen. 



Denne insektdræber har en UV-A LED lyskilde specielt behandlet til at tiltrække insekter (fluer, myg), som vil blive dræbt med 
strøm når de berører det indvendige højspændingsgitter. 
 
Ingen kemikalier, ingen lugt, ingen spray, ingen snavs og ingen forurening. Ufarlig for mennesker og kæledyr og ideel til brug 
indendørs i huse og soveværelser. 
 
TILSLUTNINGSPÆNDING: 220-240 V~ 50/60 Hz 
 
KUN TIL INDENDØRS BRUG!! 
 
FUNKTIONER 
LED med lang levetid 
Meget simpel tilslutning. Skal blot i stikkontakten og tændes. 
Lavt strømforbrug 
 
 
ADVARSLER DK 

1. Højspænding! Rør ikke det indvendige gitter. 
2. Børn må ikke lege insektdræberen. 
3. Neddyp ikke enheden i vand eller andre væsker. 
4. Tildæk ikke insektdræberen. 
5.  Hold enheden væk fra brændbare genstande.  
6. Kontroller tilslutningsspænding før tilslutning. 
7. Placer enheden hvor den er utilgængelig for børn. 
8. Afbryd strømmen til enheden før rengøring og vedligeholdelse. 
9. Må kun bruges indendørs. 
10. Lyskilden i denne enhed kan ikke udskiftes, kassér enheden når den ikke virker længere. 
11. Enheden er ikke beregnet til at bruge af personer (inkl. børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner 

eller mangel på erfaring og viden, med mindre de er blevet instrueret om brugen af en person der er ansvarlig for deres 
sikkerhed. 

12. Hold enheden og ledningen uden for børns rækkevidde. 
13.    Børn skal instrueres om ikke at lege med enheden. 
 
ADVARSLER NO 

• Høy spenning!  Kobl fra strømuttak før reparasjon eller rengjøring eller når produktet ikke er i bruk. 
• Holdes væk fra brannfarlige gjenstander. 
• Barn må ikke leke med produktet. Plasser enheten der den er utilgjengelig for barn. 
• Kontroller at riktig spenning er tilstede før du bruker produktet. 
• Apparatet må ikke utsettes for vann eller andre væsker. 
• Enheden må ikke tildekkes under bruk. 
• Lyskilden i denne enheten kan ikke byttes ut, kast enheten når den ikke lenger fungerer. 
• Bare til innendørs bruk. 



TEKNISK DATA 
 
Spænding: 230 V 
Farve: Hvid 
Længde: 60 mm 
Højde: 100 mm 
Bredde: 70 mm 
2 x UV Dioder 
Ufarlig for mennesker / kæledyr. 
 
 
 
IMPORTØR: 
QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3, DK-9220 Aalborg Øst 
 
QuineQuintax ApS fratræder sig ansvaret af skader, der skyldes forkert behandling eller betjening af 
insektfangeren. 

”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige 
og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 
ikke bortskaffes korrekt.  

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. 
Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes 
sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.  

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes 
direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.”  

  
Made in PRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
 
EU-IMPORTØR  
QUINEQUINTAX ApS 
Middelfartvej 3 
DK-9220 Aalborg Øst 
Danmark 
 
 
QUINEQUINTAX ApS  
erklærer herved på eget ansvar at,  
 
insektfangeren 
 
SEASONSZAPPER art nr 270012 / EAN 5709133913748 
er fremstillet i overensstemmelse med standarder og direktiver: 
 
 
LVD: 
EN 60335-1:2012+A11+A13 
EN 60335-2-59: 2003+A1+A2 
EN 62233:2008 
 
EMC: 
EN 55014-1:2006+A1+A2 
EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:1997+A1+A2 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
 
ifølge: 
 
TUV ”Attestation of conformity” nummer: 16037332 05 (2.01.2018) 
TUV ”Attestation of EMC” nummer: 16037331 (16.06.2018) 
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Produktchef 
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