
Pest Control
gardenSystem®

A-UVA™
Attractive light 25

Big open space

STAY AWAY

www.silverline.se

MYGG & INSEKTS 
FRITT

™

• MANUAL

MOSQUITO & 
INSECT FREE

™ 25



Pest Control gardenSystem®

SE

230V

Power

Harmless to

Indoor use
Power 

consumption

16W

UVA light FanLight sensor

QuickStart™ - Sätts direkt i 
vägguttaget. 

www.silverline.se
För bästa användning gå in på    
www.silverline.se för råd och tips.

Mygg & Insekts Fritt 25™ 
Art.nr 25235
Tekniska data: Effekt 16W, 230V
Tillverkare: Miljöcenter AB, Sverige

A-UVA™ - Silverlines egenutvecklade 
tekniksystem med UVA365nm™ 
ljuskälla är optimerad för insekternas 
facettögon. AH-L-Reflector™ förstärker 
och fluorescerar ljuskällan.

LightSense™ - Den 
inkopplingsbara ljussensorn startar 
automatiskt enheten vid skymning 
och stänger av den vid gryning.

HyFil™ - Filtersystem med kraftig 
luftström som samlar upp de 
infångade insekterna som dör av 
uttorkning.

EcoFriendly™ - förbrukar 
endast 16W.

25m2

Attractive light

SÄKERHETSANVISNINGAR
- Det är viktigt att följa dessa säkerhetsanvisningar för att undvika personskador och skador på apparaten. Läs även igenom 
bruksanvisningen innan användning. Spara den för framtida bruk.
- Använd inte apparaten om den är skadad.
- Anslut apparaten endast till ett vägguttag som uppfyller bestämmelserna. Kontrollera att nätspänningen på 
användningsplatsen överensstämmer med den som anges på apparatens typskylt.
- Använd och förvara enheten i torra utrymme.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysik, sensoriskt eller mentalt 
handikapp, ej heller av personer som saknar nödvändig erfarenhet och kunskap, utom i sådana fall då de erhållit vägledning 
eller instruktion i apparatens handhavande från en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn skall hållas under uppsikt så 
att de inte leker med apparaten.
- Tag aldrig bort delar från apparaten. För inte in föremål i apparatens öppningar. Detta kan leda till elchock! Åtgärder som inte 
beskrivs i denna bruksanvisning får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter!
- Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller annan vätska. Skydda apparaten från stänk och dropp. Vatten i samband med 
elektricitet kan leda till livshotande elchock.
- Får inte utsättas för långvarigt direkt solljus.
- Stickkontakten utgör inkopplingsdon till elnätet. Apparaten upphör att fungera när den kopplas  bort från elnätet.
- Enheten får endast användas till dess avsedda syften och endast för privat bruk.
- Lämna aldrig enheten obevakad under användning. Dra alltid ur stickkontakten ur vägguttaget efter användande.
- Enheten får inte övertäckas eller placeras i närheten av lättantändliga föremål.
- Enheten får inte användas tillsammans med timer, programstyrning eller annan anordning som startar enheten automatiskt 
samt får inte placeras direkt under ett vägguttag.
- Lämna aldrig enheten obevakad under användning. Dra alltid ur stickkontakten ur vägguttaget efter användande.
- Enheten får inte övertäckas eller placeras i närheten av lättantändliga föremål.
- Enheten får inte användas tillsammans med timer, programstyrning eller annan anordning som startar enheten automatiskt. 
Enheten får inte placeras direkt under ett vägguttag.

GARANTI: Produktgarantin gäller i 2 år för eventuella tillverkningsfel. Garantin täcker dock inte om apparaten utsatts för 
överspänning i elnätet. Garantin upphör att gälla om åverkan skett på enheten eller enheten på annat sätt åtgärdats av 
köparen. 

INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL: Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall 
utan ska lämnas till en återvinningsstation.
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Hur fungerar Mygg & Insekts Fritt 25™? Använder ett avancerat lockljussystem för att fånga mygg och 
insekter. När insekterna närmar sig apparaten dras de av fläkten in i en behållare på undersidan. På grund av 
luftdraget kommer insekterna att dö inom en kort tid av uttorkning. 

Hur ska Mygg & Insekts Fritt 25™ placeras? Är klassad för att användas i torra utrymmen. Ultraviolett 
ljus är mer effektivt i mörker. Placera insektsfångaren på behörigt avstånd från andra ljuskällor och undvik 
starkt dagsljus eftersom dragningskraften då minskar väsentligt. Undvik kraftigt vinddrag vilket försämrar 
effektiviteten. Se även till att inga hinder finns i närheten av apparaten utan att ljuset sprids fritt. 

Hur sätter man igång Mygg & Insekts Fritt 25™? Se till att uppsamlingsbehållaren  är ordentligt fastsatt 
och att locket över ljussensorn är påsatt. Vrid därefter lampans yttre skyddshölje motsols så att öppningarna 
in till lampan blir synliga. Lampan tänds nu och insektsfångaren är redo att samla in mygg och insekter

Hur använder man ljussensorn? För att använda ljussensorn vrid upp skyddslocket och fäst i den lilla 
fästpinnen. Insektsfångaren kommer nu automatiskt att starta vid skymning och stänga av när ljuset blir 
starkare. 

Hur töms uppsamlingsbehållaren? BÖRJA ALLTID MED ATT KOPPLA UR SLADDEN. Vrid därefter 
uppsamlingsbehållaren så att den lossnar från enheten. Ta bort nätsilen genom att dra den uppåt. Borsta 
bort döda insekter med en liten borste. Rengör aluminiumnätet noggrant så att luftströmmen inte hindras av 
igensatta ytor. Rengör övriga ytor med en trasa.

Hur byts lampan? BÖRJA ALLTID MED ATT KOPPLA UR SLADDEN. Ta därefter bort 
uppsamlingsbehållaren. Skruva loss de 4 st skruvarna i botten av fläktenheten och lossa denna försiktigt. 
Kontrollera att kablarna inte sträcks eller skadas. Lossa skruven till metallplattan som håller lampan på plats. 
Ta bort lampan och ersätt med en ny. Skruva tillbaka metallplattan. Sätt tillbaka fläktenheten och skruva fast 
de 4 st skruvarna igen. Efter att tömningsskålen är satt på plats är Insektsfångaren klar för användning igen.

Vilken lampa ska användas? Insektsfångaren är utrustad med en speciell 365nm UVA lampa, 
artikelnummer R25926, vilken alltid måste användas. Kontakta Miljöcenter AB för information om närmaste 
återförsäljare.

Hur ofta ska lampan bytas? Lampan har en total livslängd på cirka 4.000 timmar, men efter 3.000 timmar 
minskar UVA-strålningen så pass mycket att det påverkar effektiviteten. Lampan ska också omgående bytas 
om det uppstår ett kontinuerligt gnistrande sken från den. Ett tidigt byte av lampa säkerställer effektiviteten 
och minskar energiförbrukningen.

Är Mygg & Insekts Fritt 25™ säker att använda i hemmet? Är ofarlig för barn, katter, hundar, fåglar och 
fiskar. Påverkar heller ingen annan elektrisk utrustning. Produkten är CE certifierad.

För att få mesta möjliga nytta av Silverline® Mygg & Insekts Fritt 100 IPX4™, läs noga igenom 
följande instruktioner:

• Sätt apparaten i ett 230 V vägguttag.

• Koppla alltid ur sladden när uppsamlingsbehållaren ska tömmas eller lampan ska bytas.

• Ultraviolett ljus är mer effektivt i mörker.

• Placera Mygg & Insekts Fritt 25™ på behörigt avstånd från andra ljuskällor, och undvik starkt dagsljus samt 
kraftigt vinddrag.

• Mygg & Insekts Fritt 25™ startas när lampans skyddshölje vrids motsols så att öppningarna in till lampan 
blir synliga. Vill man istället använda den inkopplingsbara ljussensorn, öppna upp dess skyddslock. 
Insektsfångaren kommer då att automatiskt starta vid skymning och stänga av vid gryning.

Delar: 1. Överdel med ljussensor 2. Yttre skyddskåpa 3. Lamp- och fläktenhet  
4. Inre nätsil 5. Uppsamlingsbehållare
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QuickStart™  
Plug it in and it will work at 
once!

SAFETY INSTRUCTIONS
- It is important to follow these safety instructions to avoid personal injury and damage to the device. Also read the 
instructions for use before using the device. Keep the instructions for future reference.
- Do not use the device if it is damaged.
- Only connect the unit to a wall socket that complies with the specifications. Check that the mains voltage where you are 
using the device corresponds to the voltage specified on the type plate.
- Use and store the device in a dry location.
- This device is not intended for use by persons with reduced physical strength (including children) or those with sensory 
or mental disabilities, or by those without the necessary knowledge and experience. In such cases they must be guided or 
instructed in the use of the device by a person who is responsible for their safety. Children must be supervised so that they 
do not play with the device.
- Never remove any parts from the device. Do not stick objects into the openings in the device. This can result in electric 
shock! Repairs that are not described in these instructions for use should only be carried out at an authorised service centre!
- Never immerse the device into water or any other liquid. Protect the device from splashes and drips. Water combined with 
electricity can cause life-threatening electric shock.
- Do not expose to prolonged direct sunlight.
- The plug connects the device to the mains. The device will cease to function when disconnected from the mains.
- The unit must only be used for its intended purpose, and only for private use.
- Never leave the unit unattended during operation. Always unplug the unit after use.
- Do not cover the unit or place it near flammable objects.
- Do not connect the unit to a timer, control unit or any other device that activates the unit automatically. 
- Do not place the unit directly below a power socket.

GUARANTEE: The product guarantee is valid for two years and covers manufacturing defects. The guarantee does not 
cover cases where the equipment has been exposed to excess voltage from the power supply. The guarantee is voided if 
damage has been caused or repairs have been attempted by the customer.

INFORMATION ABOUT ENVIRONMENTALLY DANGEROUS WASTE: Worn out electrical products must not be 
disposed of along with ordinary household waste, but should be taken to a recycling station.

EcoFriendly™ - uses only 16W.

QuickStart™  – plug it in and it 
works immediately.

LightSense™ - The switchable light 
sensor automatically starts the unit 
at dusk and turns it off at dawn.

HyFil™ - Filter system with heavy air flow 
which collects the captured insects 
that will die through dehydration.

A-UVA™ -Silverline self-developed 
technique system avails a UVA365nm™ 
optimised light source to affect the facets. 
The AH-L-Reflector™ enhances and 
fluoresce the light source achieving an 
optimal light projection.
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How does Mosquito & Insect Free 25™ work? Cathes mosquitos and insects using an advanced lure 
system with light. When the insects close in on the unit they are pulled in to a canister at the bottom. The 
airstream will dry out and kill the insects shortly.

How should Mosquito & Insect Free 25™ be placed? It’s classified to be used in dry rooms. Ultraviolet 
light is more efficient in the dark. Place the insect cathcer in a proper distance from other light sources and 
avoid strong daylight since it will diminish the lure effect dramatically. Strong wind also diminish the lure effect. 
Ensure that there are no objects close to the unit so the light can spread freely.

How is Mosquito & Insect Free 25™ activated? Ensure that the catchment canister is properly attached 
and that the lid over the light sensor is mounted. Turn the lamp’s outer cover counterclockwise so the 
openings to the lamp becomes visible. The lamp is now swithed on and the insect cather is ready to collect 
mosquitos and insects.

How is the light sensor used? Turn up the protection lid and secure it to the small fastener to activate 
the light sensor. The insect cather will now start automatically at dusk and shut off at dawn when the light 
becomes stronger.

How is the catchment canister emptied ? ALWAYS BEGIN BY UNPLUGGING THE UNIT. Then turn 
the canister until it comes off the unit. Remove the net strainer by pulling it upwards. Brush it free from dead 
insects by using a small brush. Clean the aluminium net carefully to prevent it from stopping the airstream.
Clean other surfaces with a cloth.

How is the lamp replaced? ALWAYS BEGIN BY UNPLUGGING THE UNIT. Then remove the catchment 
canister. Unscrew the 4 screws at the bottom of the fan unit and carefully loosen it. Be sure not to damage 
the cables or stretch them. Loosen the screw to the metal plate that holds the lamp in place. Remove the 
lamp and replace it with a new. Assemble the metal plate with the screw. Assemble the fan unit and screw it 
tight with the 4 screws. When the catchment canister is back in place the unit is ready to use again.

Which lamp is used? The insect catcher uses a special 365 nm UVA lamp, article number R25926, use 
only this lamp. For information contact your closest reseller.

How often should the lamp be replaced? The lamp has a total life cycle of approx. 4.000 hours, but 
already after 3.000 hours the UVA-radiation is reduced which affects the efficiency. If there is a sparkling 
glow from the lamp it should also be replaced immediately. To ensure the efficiency and reduce the energy 
consumption, the lamp should be replaced in an early stage.

Is Mosquito & Insect Free 25™ safe for use at home? It’s harmless to children, cats, dogs, birds and 
fish.Nor does it affetc other electrical equipment. The product is certified to follow CE regulations.

To get the most out of your Silverline® Mosquito & Insect Free 25™, please read the following 
instructions carefully: 
• Plug the unit to a 230 V power outlet.

• Always disconnect the cable when emptying the catchment canister or replacing the lamp.

• Ultraviolet light is more efficient in the dark.

• Place the insect cathcer in a proper distance from other light sources and avoid strong daylight since it will 
diminish the lure effect dramatically.

• Mosquito & Insect Free 25™ is swithed on by turning the lamp’s protection cover counterclockwise so the 
openings to the lamp becomes visible. If you should prefer to use the light sensor, open up its protection 
cover, the insect cather will now start automatically at dusk and shut off at dawn when the light becomes 
stronger.

Parts: 1. Top unit with light sensor  2. Outer protection cover 3. Lamp- and fan unit  
4. Inner net strainer 5. Catchment canister
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