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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.

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 och batterier får ej 
slängas med vanligt hushållsavfall utan ska lämnas till en återvinningsstation.

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

Mygg Fritt Mobil™ 
Art.nr 25266  
Tillverkare: Miljöcenter AB, Sverige
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Hur funger Mygg Fritt Mobil™? Mygg Fritt Mobil™ använder en teknologi med anpassad frekvens för att 
skapa en avskräckande ljudbild mot de stickande myggen. Endast de befruktade mygghonorna sticker oss 
människor, eftersom de måste suga blod för att äggen ska utvecklas. God effekt har även noterats mot knott.

Hur stor yta täcker Mygg Fritt Mobil™?  Ett område på ca 1 m2.

Hur snabbt ger Mygg Fritt Mobil™ önskad effekt? Mygg Fritt Mobil™ avskräcker mygghonorna och 
knotten omedelbart när den sätts igång.

Vilka andra djur påverkas av Mygg Fritt Mobil™? Frekvensen är anpassad för mygg och knott. Inga 
andra djur påverkas. Observera att ljudet uppfattas av människor.

Vad betyder de olika inställningarna HI – LO? Mygg Fritt Mobil™ kan ställas in på två olika ljudfrekvenser 
som båda är effektiva mot mygg.  När knappen sätts i läge HI skickas ett ljud ut med en högre ljudfrekvens 
än när knappen sätts i läge LO. 

När ska jag ändra inställning? Välj den inställning som ger mest effekt beroende på miljö och tillfälle.  
Om någon inställning skulle uppfattas som störande ändra mellan HI och LO.

Vilka batterier används till Mygg Fritt Mobil™? Använd 1 st LR44H batteri (ingår) av god kvalitet.  
Ett batteri räcker ca 300 timmar.

För att få mesta möjliga nytta av Silverline® Mygg Fritt Mobil™,     
läs noga igenom följande instruktioner:

• Sätt i 1 st batteri (ingår) LR44H - se Batteribyte.

• Mygg Fritt Mobil™ sätts igång genom att knappen förs antingen till läge HI eller LO.

• Högfrekvent ljud går inte igenom solida objekt och sugs upp av mjuka textilier. Var därför noga med att 
placera enheten så att ljudvågorna kan flöda fritt. 

• Det mänskliga örat kan uppfatta frekvensen som störande. Entoniga ljud kommer dock normalt efter en kort 
stund att dränkas i andra ljud och inte förnimmas som besvärande.

Batteribyte:

• Använd en liten skruvmejsel (1,8 mm) för att öppna 
Mygg Fritt Mobil™ enligt bilden.

• Vrid locket försiktigt tills den övre delen lossnar från undre delen.

• Lossna batteriets kontaktskruv med skruvmejseln. Ta ut det 
gamla batteriet.

• Sätt i ett nytt i batteri i hållaren och fixera batteriets kontakt med 
skruvmejseln.

• Sätt tillbaka den undre delen med den övre. Det körs ett ”klick” 
när de två delarna sitter ordentligt samman.

VARNING! Får inte komma i kontakt med droppande eller rinnande vatten. Undvik exponering av direkt solljus. 
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Mosquito Free Mobile™

Art.no. 25266  
Manufacturer: Miljöcenter AB, Sweden

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.

GUARANTEE: The product guarantee is valid for two years and covers manufacturing defects. The guaran-
tee 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.

www.silverline.se
For optimum use, visit www.silverline.se 
for advice and tips.
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How does Mosquito Free Mobile™ work? Mosquito Free Mobile™ uses a technology with adapted 
frequency that will repel the biting female mosquitos. Only the fertilized female mosquitos bite, because they 
need blood to make the eggs develop. Even properly effect on midge has been noted.

What area size is covered by Mosquito Free Mobile™? It will cover a size of approximately 1 m2.

How quick will Mosquito Free Moibile™ show wanted effect? Mosquito Free Mobile™ will repel the 
female mosquitos and midge as soon as it is switched on.

What other animals could be affected by Mosquito Free Mobile™? No other animals could be 
affected since the frequencies are adapted to mosquitos and midge only. Please note that Mosquito Free 
Mobile™ sound may be audible to humans.

What does the different positions HI – LO mean? Mosquito Free Mobile™ can be set to transmit 
two different sound frequencies both effective against mosquitos. In position ”HI”, a high frequency will be 
transmitted, and in position ”LO” a lower frequency will be transmitted. 

When should I change setting? Depending on environment and other circumstances, you should set the 
position that will give best effect and without disturbance.

What battery type is used for Mosquito Free Mobile™? Use one LR44H battery (included) of good 
quality. One battery will last for appr. 300 hours.

To get the most out of your Silverline® Mosquito Free Mobile™,     
please read the following instructions carefully:

• Insert 1 battery (included) LR44H - see Battery change.

• Mosquito Free Mobile™ is activated by setting the button in position HI or LO.

• High frequency sound does not penetrate solid objects and is absorbed by soft textiles. Be sure to place 
the unit so that the sound waves can spread free.

• The human ear might experience the frequency as irritating. However monotonous sound will after some 
time mix with other sound and will therefore not be experienced as irritating.

Battery change:

• Use a small (1.8 mm) screwdriver to open Mosquito Free 
Mobile™, see picture.

• Carefully turn the lid until the top part separates from the bottom.

• Loosen the battery contact screw with the screwdriver and 
remove the old battery.

• Insert a new battery and fix the battery contact with the 
screwdriver.

• Assemble the top and bottom parts. A ”click” will tell that they are 
properly put together.

WARNING! Keep away from dripping or running water. Avoid exposure to direct sunlight.
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