
RYOM 
Insektfælde
Insektfångare • Insektsdreper
Insektvernichter 

Brugsvejledning

Varenr. 228-384-05, 228-385-05, 

228-386-05, 228-387-05, 228-388-05
Type: Nr. 228-384-05

Kapacitet pære: 2 x 6 Watt
Elektrisk gitter:  2500 Volt 
Elektricitet:    230 Volt 
Mål: 10 x 27 x 26,5 cm
Vægt: 1.4 kg
Dækker areal: 75 m2

Nr. 228-385-05

2 x 15 Watt
2500 Volt
  230 Volt
11 x 49 x 31 cm
3,3 kg
150 m2

Nr. 228-386-05

2 x 20 Watt
2500 Volt
  230 Volt
11 x 64 x 36 cm
4,1 kg
200 m2

Nr. 228-387-05

2 x 15 Watt Philips rør
4000 Volt
  230 Volt
11 x 49 x 31 cm
3,3 kg
150 m2

Nr. 228-388-05

2 x 20 Watt Philips rør
4000 Volt
  230 Volt
11 x 64 x 36 cm
4,1 kg
200 m2

TEKNISKE DATA:

Funktion:
Der elektrische Insektenvernichter zieht Fliegen, Mücken und andere liegende Insekten mit UV-Licht. Gegen UV-Licht liegende 
Insekten gegen einen elektrisch geladenen Gitter, das sie schnell tötet, hygienisch und schmerzlos. 
Sie fällt dann nach unten in die herausnehmbare Schale an der Unterseite der Einheit.

Lage:
Die beste Position ist zwischen 1,5 und 3 m über dem Boden. Das UV-Licht lockt die liegenden Insekten, so Insektenfänger sollte 
nicht um andere Lichtquellen hängen. Der dunkelste Ort das beste Ergebnis. 
Stellen Sie außerdem sicher, dass es keine Hindernisse auf der Fliege bis hin zur Einheit. Hängen Sie nie das Gerät in der Nähe 
von Menschen oder Lebensmitteln. Wann immer möglich, zu halten Fenster und Türen geschlossen, Insekten hassen Reihe. 
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines offenen Fensters oder einer Tür.

Verwendung:
Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungen wird entfernt. Hängen Sie das Gerät in den 
Tragering oder stellen Sie sie an einem sicheren und stabilen Untergrund. 
Hängen Sie es nie in der Elektrokabel! Stellen Sie sicher, dass das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern ist. 
Insekt-Mörder stellt sich ein, sobald die Stromversorgung angeschlossen ist. 
Der Stecker muss in eine 220 / 240V-Stecker angeschlossen werden. Das Gerät sollte an eine geerdete Netzkabel angeschlossen 
werden. Vor Insektenfang bewegt, gereinigt oder gewartet Macht muss immer getrennt werden!

Reinigung:
Reinigen Sie das Gerät und vor allem das Stromnetz. Wenn das Gitter nicht gereinigt regelmäßig Fehlfunktion des Gerätes führen.
Berühren Sie das Gerät, wenn der Strom eingeschaltet ist - auch wenn die Spannung ist sicher. 
Trennen Sie zunächst elektrische Energie!
Auslenken statische Elektrizität vor dem Reinigen oder ersetzen Sie die Glühlampe durch Berühren des Gitters mit einem isolierten 
Schraubendreher. Tote Insekten können aus dem Netz und die Glühbirne mit einer kleinen Bürste entfernt werden.
Seifenlocken können auch zum Reinigen verwendet werden (die meisten herkömmlichen Reinigungsmittel können verwendet 
werden). Kunststoffschirm kann in gleicher Weise gereinigt werden. 
Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es wieder einschalten!

Leere regelmäßigen Sammelwanne an der Unterseite des Geräts. Der einfachste Weg, um das Fach zu leeren ist, um das Gerät 
in einer Hand und Drehscheibe halten gegen den Uhrzeigersinn eine Vierteldrehung mit der anderen Hand. Dann wird die Schale 
leicht zu ziehen und entfernen tote Insekten. Das Fach, indem Sie die oben in umgekehrter Reihenfolge wieder montiert. Immer 
bevor Sie das Gerät an eine Steckdose an, dass alles sauber, trocken und richtig installiert zu überprüfen.

Zusammenfassung der Sicherheitshinweise: 
Bevor Sie irgendetwas mit dem Gerät (Bewegen, Reinigung, Austausch der Glühbirne, etc.) durchgeführt, immer sicherstellen, 
dass die Stromversorgung unterbrochen. Seien Sie vorsichtig mit dem Netzteil!
Das Gerät muss immer an eine 220 / 240V-Stecker angeschlossen werden. Hang oder nie heben Sie das Gerät am Kabel. 
Verwenden Sie niemals das Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Sicherstellen, dass das Kabel von Hitze, Öl, 
ätzende Chemikalien, scharfe Gegenstände (Kanten, etc.), und dass es nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden.
Wenn das Kabel noch beschädigt oder defekt ist muss sie sofort ersetzt werden. 
Bei Bedarf kann das Gerät mit einem zugelassenen Verlängerungskabel verwendet werden
 
• Das Gerät, Stecker und Steckdose müssen immer frei von Feuchtigkeit sein und legte eine gute über dem Boden.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
• Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
• Die Drähte im Stromnetz nicht gegenseitig berühren. Wenn sie gebogen sind, werden sie wieder begradigt 
  (nach dem Abschalten der Versorgungs!)
• Stellen Sie sicher, dass alle Reparaturen - mit Ausnahme der Reinigung und Austausch der Lampe, vom Händler oder Importeur.
• Führen Sie niemals Änderungen oder Modiikationen an dem Gerät und verwenden Sie nur das angegebene Birnen.
• Das Gerät sollte nicht im Freien oder in Feuchträumen verwendet werden.

DE



Funktion:
Den elektriske insektfanger tiltrækker småluer, myg og andre lyvende insekter til det ultraviolette lys. 
På vej mod det ultraviolette lys lyver insekterne mod et elektrisk ladet gitter, der dræber dem hurtigt, hygiejnisk og smertefrit. 

Placering:
Den bedste placering er mellem 1,5 og 3 m over jorden. Det ultraviolette lys tiltrækker de lyvende insekter, så insektfangeren bør 
ikke hænges i nærheden af andre lyskilder. Det mørkeste sted giver det bedste resultat. Sørg også for, at der ikke er forhindringer 
på luens vej mod apparatet. Hæng aldrig apparatet i nærheden af mennesker eller mad. Hold så vidt muligt vinduer og døre 
lukket, insekter hader træk. Placer ikke apparatet i nærheden af et åbent vindue eller dør.

Anvendelse:
Fjern alle indpakningsmaterialer. Sørg for at al indpakning er fjernet. Hæng apparatet i ophængningsringen eller stil den på et 
sikkert, stabilt underlag. Hæng den aldrig op i den elektriske ledning! Sørg for, at apparatet er uden for børns rækkevidde. 
Insektfangeren tændes så snart strømmen tilkobles. Stikket skal tilkobles et 220/230V stik. Apparatet bør tilkobles et stik med 
jordforbindelse. Før insektdræberen lyttes, rengøres eller serviceres skal strømmen altid frakobles!

Rengøring:
Rengør jævnligt apparatet og især det elektriske gitter. Hvis gitteret ikke rengøres jævnligt kan det medføre funktionsfejl på 
apparatet. Rør aldrig apparatet, når strømmen er tilkoblet, selv om spændingen er ufarlig. Frakobel altid strømmen først!
Aled den statiske elektricitet før rengøring eller udskiftning af pæren ved at røre gitteret med en isoleret skruetrækker.
Døde insekter kan fjernes fra gitteret og pæren med en lille børste. 
Sæbespåner kan også anvendes til rengøring (de leste almindelige rengøringsmidler kan anvendes). 
Plastikskjoldet kan rengøres på samme måde. Sørg for at apparatet er fuldstændigt tørt før det tændes igen!
Kontroller altid, før apparatet tilsluttes et strømstik, at alt er rent, tørt og korrekt monteret.

Tøm regelmæssigt opsamlingsbakken i bunden af apparatet. Den nemmeste måde at tømme bakken på er ved at holde apparatet i 
den ene hånd og dreje bakken mod uret en kvart omgang med den anden hånd. Derefter kan bakken let trækkes ud og tømmes for 
døde insekter. Bakken genmonteres ved at gøre ovenstående i omvendt rækkefølge.
Kontroller altid, før apparatet tilsluttes et strømstik, at alt er rent, tørt og korrekt monteret.

Opsummering af sikkerheds-anvisningerne:
Før der gøres noget som helst med apparatet (lytning, rengøring, udskiftning af pæren, etc.) skal det altid kontrolleres, at 
strømmen er frakoblet. Vær forsigtig med strømforsyningen. Apparatet skal altid tilkobles et 220/230V stik.
Hæng eller løft aldrig apparatet i ledningen. Brug aldrig ledningen til at trække stikket ud af stikdåsen. Sørg for, at ledningen ikke 
udsættes for varme, olie, aggressive kemikalier, skarpe genstande (kanter etc.) og at den ikke kan komme i klemme eller 
beskadiges på anden vis. Hvis ledningen alligevel skulle blive beskadiget eller defekt skal den omgående udskiftes. 
Om nødvendigt kan apparatet anvendes med en godkendt forlængerledning.

• Apparatet, stikket og stikdåsen skal altid være fri for fugt og anbragt et godt stykke over gulvet.
• Dyp aldrig apparatet i vand.
• Hold apparatet uden for rækkevidde af børn og kæledyr.
• Sørg for, at alle reparationer – undtagen rengøring og udskiftning af pæren, udføres af forhandleren eller importøren.
• Udfør aldrig ændringer eller modiikationer på apparatet og brug kun de angivne pærer.
• Apparatet bør ikke anvendes udendørs eller på fugtige steder!
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Empty vanlig samling skuffen nederst på enheten. Den enkleste måten å tømme magasinet er å holde enheten i den ene hånden 
og platespiller anti-urviseren en kvart omdreining med den andre hånden. Deretter skuffen enkel å trekke ut og fjerne døde insekter.
Skuffen spent ved å gjøre ovenfor i motsatt rekkefølge. 
Sjekk alltid før du kobler enheten til et strømuttak på at alt er rent, tørt og riktig installert. 

Oppsummering av sikkerhetsinstruksjoner:
Før gjort noe med enheten (lytting, rengjøring, utskifting av lyspæren, etc.), må du alltid kontrollere at strømmen er koblet fra. 
Vær forsiktig med strømforsyningen! Enheten må alltid være koblet til en 220 / 240V plugg.
Hang eller aldri løfte maskinen etter ledningen. Bruk aldri ledningen til å trekke støpselet ut av stikkontakten. Pass på at ledningen 
unna varme, olje, etsende kjemikalier, skarpe gjenstander (kanter, etc.), og at det ikke kan bli fanget eller skadet på andre måter.
Hvis kabelen fortsatt er skadet eller ødelagt, må den skiftes ut umiddelbart. Om nødvendig, kan enheten brukes med en godkjent 
skjøteledning.

• Apparatet må støpselet og stikkontakten alltid være fri for fukt og plassert en god over gulvet.
• Apparatet aldri legges i vann.
• Hold apparatet utilgjengelig for barn og kjæledyr.
• Ledningene i strømnettet bør ikke berøre hverandre. Hvis de er bøyd for å være de rettet ut igjen (etter å avbryte forsynings!)
• Sikre at alle reparasjoner - bortsett fra rengjøring og utskifting av pære, med forhandler eller importør.
• Du må aldri utføre endringer eller modiikasjoner på enheten og bruker kun spesiisert pærer.
• Apparatet skal ikke brukes utendørs eller i fuktige områder.

Funktion:
Den elektriska insekts mördare lockar småluer, myggor och andra lygande insekter för ultraviolett ljus. Mot ultraviolett ljus 
lygande insekter mot en elektriskt laddad rutnät som dödar dem snabbt, hygieniskt och smärtfritt. 
De faller sedan ner i den löstagbara brickan i botten av enheten.

Plats:
Den bästa placeringen är mellan 1,5 och 3 meter över marken.
UV-ljuset lockar lygande insekter, så insektsfångaren ska inte hänga runt andra ljuskällor. Den mörkaste platsen ger det bästa 
resultatet. Se också till att det inte inns några hinder i farten vägen till enheten. Aldrig hänga enheten nära människor eller mat.
När det är möjligt att hålla fönster och dörrar stängda, insekter hatar rad. Placera inte enheten nära ett öppet fönster eller dörr.

Användning:
Ta bort allt förpackningsmaterial. Se till att alla förpackningar tas bort.
Häng apparaten i upphängningsringen eller placera den på ett säkert, stabilt underlag. Häng aldrig upp i den elektriska sladden! 
Kontrollera att enheten är utom räckhåll för barn.
Insect Killer slås på så snart strömmen är ansluten. Kontakten måste anslutas till en 220 / 240V plugg. Apparaten ska anslutas till 
en jordad nätsladd. Innan insekt catcher lyttas, rengöras eller servas makten måste alltid brytas!

Rengöring
Rengör enheten och särskilt elnätet. Om nätet inte rengörs regelbundet kan orsaka fel på enheten.
Rör aldrig apparaten när strömmen slås på - även om spänningen är säkert. Koppla elkraft först!
Avleda statisk elektricitet innan rengöring eller byte av en glödlampa genom att trycka på gallret med en isolerad skruvmejsel.
Döda insekter kan tas bort från nätet och lampan med en liten borste. Tvållingor kan också användas för rengöring av 
(de lesta konventionella rengöringsmedel kan användas). Plastskydd kan rengöras på samma sätt.
Kontrollera att enheten är helt torr innan du sätter på den igen!

Töm regelbunden insamling fältet längst ned på enheten. Det enklaste sättet att tömma magasinet är att hålla enheten i ena handen 
och skivspelare moturs ett kvarts varv med den andra handen. Sedan facket lätt att dra ut och ta bort döda insekter.
Facket återmonteras genom att göra ovanstående i omvänd ordning.
Kontrollera alltid innan du ansluter enheten till ett eluttag att allt är rent, torrt och korrekt installerade.

Sammanfattning av säkerhetsanvisningar:
Innan gjort något med enheten (lytta, städning, byte av en glödlampa, etc.), alltid kontrollera att strömmen är frånkopplad. 
Var försiktig med strömförsörjningen!
Apparaten måste alltid vara ansluten till en 220 / 240V plugg.
Häng eller aldrig lyfta apparaten i sladden. Använd aldrig sladden för att dra ut kontakten ur vägguttaget. Se till att sladden borta 
från värme, olja, frätande kemikalier, vassa föremål (kanter etc.) och att den inte kan klämmas eller skadas på annat sätt.
Om kabeln fortfarande är skadad eller defekt måste den bytas ut omedelbart. Vid behov kan enheten användas med en godkänd 
förlängningssladd.

• Apparaten, kontakten och uttaget måste alltid vara fri från fukt och lagt en bra över golvet.
• Sänk aldrig ned apparaten i vatten.
• Håll apparaten utom räckhåll för barn och husdjur.
• Ledningarna i elnätet får inte röra vid varandra. Om de är böjda för att vara  De rätade ut igen (efter frånkoppling av matnings!)
• Se till att alla reparationer - utom rengöring och byte av glödlampa, genom återförsäljare eller importör.
• Genomför aldrig ändringar eller modiieringar av enheten och endast använda den speciicerade päron.
• Apparaten får inte användas utomhus eller i fuktiga utrymmen.

Funksjon:
Den elektriske insekt drapsmann tiltrekker småluer, mygg og andre lygende insekter for ultraiolett lys. Mot ultraiolett lys 
lygende insekter mot en elektrisk ladede rutenett som dreper dem raskt, hygienisk og smertefritt. 
De faller deretter ned i den uttakbare skuff i bunnen av enheten.

Beliggenhet:
Den beste plasseringen er mellom 1,5 og 3 m over bakken.
UV-lyset tiltrekker lygende insekter, så insekt catcher bør ikke henge rundt andre lyskilder. Den mørkeste stedet gir det beste 
resultatet. Pass også på at det ikke er noen hindringer på sparket veien til enheten. Ikke heng enheten nær mennesker eller mat.
Når det er mulig, holde vinduer og dører lukket, insekter hater rad. Ikke plasser enheten i nærheten av et åpent vindu eller dør.

Usage:
Fjern all emballasje. Sørg for at all emballasje er fjernet. 
Heng enheten i opphengsringen eller plassere den på et trygt og stabilt underlag. Heng den aldri opp i den elektriske ledningen! 
Pass på at enheten er utenfor rekkevidde for barn.
Insect Killer slår seg på så snart strømmen er koblet til. Pluggen må være koblet til en 220 / 240V plugg. 
Apparatet må kobles til et jordet strømledningen. Før insektfangeren lyttet, renset eller vedlike makt må alltid tas ut!

Rengjøring:
Rengjøre enheten og spesielt det elektriske nettet. Hvis rutenettet ikke rengjøres regelmessig kan forårsake feil i enheten.
Ikke ta på apparatet når strømmen slås på - selv om spenningen er trygt. Koble elektrisk kraft først!
Avlede statisk elektrisitet før du rengjør eller bytter lyspæren ved å berøre rutenettet med en isolert skrutrekker.
Døde insekter kan fjernes fra nettet og pære med en liten børste. Såpe spon kan også brukes til rengjøring (de leste vanlige  
rengjøringsmidler kan brukes). Plast skjold kan rengjøres på samme måte. Pass på at enheten er helt tørr før du slår den på igjen!
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