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Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af insektfangeren. 

Les denne bruksanvisninge nøve før du bruker insektsfellen. 



GENEREL INFORMATION: 
 
Mål: φ98×138mm 
 
FUNKTIONER: 
1. Lanterne 
2. Insektfanger 
3. Lysindstillinger: 100% belysning, 50% belysning, blinkende, slukket.  
4. Powerbank 
5. Vandtæt IPX6 
 
TEKNISKE DATA 
Lanterne: 

 Max lysstyrke (100% belysning) ≥150Lm 

Max lysstyrke (50% belysning) ≥70Lm 

Max lysstyrke (blikende) ≥30Lm 

 Arbejdstid efter fuld opladning (100% belysning) ≥ 3 timer 

 Arbejdstid efter fuld opladning (50% belysning) ≥ 6 timer 

Arbejdstid efter fuld opladning (20% belysning) ≥8 timer 

Insektfanger:  

Ultraviolet LED 6 X 0.06W 

UV bølgelængde 360-400 nm 

Arbejdstid efter fuld opladning ≥30 timer 

Net spænding ≥ 500V 

Strøm 5W  

Øvrige: 
Specifikationer af batteriet 3.7V, 2000mAh Polymer Li batteri 
Indgangsspænding  5V/ 1A 
Fuld opladningstid via USB-kabel Ca. 3 timer 
Lanterne LED  5730 SMD, 7500-8000 K 
Ultraviolet LED 0.06W, Φ5mm 

 
 
 



BRUG  
 
LANTERNE: 
Tryk på “Lanterne” knappen for at ændre belysningen fra 100% belysning, 50% belysning, 
blinkende og slukket. 
 
INSEKTFANGER:  
Tryk på “Insektfanger” knappen for at tænde og slukke. 
 
OPLADNING 
Micro USB-kablet tilsluttes en AC Adapter, PC osv., opladningsindikatoren viser rød når der 
oplades og den viser grøn, når den er fuld opladet. 

 
DK ADVARSEL: 
1. Se ikke direkte ind I LED lyset, idet det kan skade øjnene. 
2. Dette produkt er ikke legetøj. 
3. Produktet indeholder små dele som ikke er egnet til børn under 5 år 
4. Sluk lyset når produktet oplades. 
 
N ADVARSEL: 
 
1. Ikke se direkte inn i LED-lyser, da det kan skade øynene. 
2. Dette produktet er ikke et leketøv. 
3. Produktet innehilder små deler som ikke er egnet for barn under 5 år.  
4. Slå av lyset når du lader produktet. 
 
INSEKTFANGERENS DELE 
 
 
PLEASE CHANGE ??!! 
 
Hanger = bøjle 
Micro USB Input Charging = Micro USB 
ladestik 
Ultraviolet LED = Ultraviolet LED 
Mosquito Killer net= Insektfanger net 
Lantern Switch = Lanterne knap 
Output Charging = Opladnings USB 
ladestik 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
RENGØRING 
 
Produktet renses med penslen som sidder i det lille rum forneden på myggefangeren. For at åbne 
for rummet drejes det mod uret. For at lukke for rummet igen drejes det med uret. 
 
 
 
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 


