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SLIK VIRKER MOSQUITO MAGNET
1. LOKKER:
Mygg navigerer hovedsaklig etter karbondioksid som vi
puster ut. Mosquito Magnet avgir en kontinuerlig strøm
av karbondioksid som lokker mygg, knott og andre
blodsugende insekter direkte til fellen –
bort fra deg, familie, kjæledyr og besøkende.

BESKYTTER MOT MYGG, KNOTT
OG ANDRE BLODSUGENDE
INSEKTER PÅ EN TRYGG OG
EFFEKTIV MÅTE.
Som et resultat av mange års
utviklingsarbeid og vitenskapelig
forskning, bidrar Mosquito Magnet
til å oppnå svært effektiv beskyttelse
mot mygg, knott og andre blodsugende
insekter gjennom hele sommersesongen. Fellen
begynner å fange mygg umiddelbart og gir betydelige
resultater i løpet av få dager.

2. FANGER:
Mosquito Magnet lokker myggen til et vakuumrør på
undersiden av maskinen, hvor de suges de inn i et
nett i selve fellen.
Den patenterte CounterFlow™ (motstrøms) teknologien
hindrer myggen fra å rømme.
3. VARIG EFFEKT:
Ved å fange hunmyggen forstyrrer Mosquito Magnet
myggens klekkesyklus. I praksis vil Mosquito Magnet
tilnærmet eliminere den lokale myggbestanden, og
dermed løse ditt problem med mygg og knott.

Mosquito Magnet myggfelle er eksepsjonelt effektiv
og nettopp derfor også patentert. Du kan stole på den
ekte, originale Mosquito Magnet myggfellen selv under
ekstreme myggforhold!

Dekker 4,000 m2
Fungerer i all slags vær
Sikker og enkel i bruk
Effektiv mot både mygg og knott
Ideell for hage, hyttetomt og andre
uteområder

For mer informasjon se: www.noragent.no
Distributør i Norge:

www.noragent.no

Rosenholmveien 20
1252 OSLO
Tlf: 22 80 90 30 Fax: 22 80 90 31
e-post: firmapost@noragent.no

MYGGFELLER

OM MOSQUITO MAGNET

PRODUKTENE

BRA FOR MILJØET
Fellen tiltrekker seg alle typer blodsugende insekter, men
fanger først og fremst mygg og knott. Nytteinsekter som
bier, humler og summerfugler påvirkes ikke. Maskinen
er miljøvennlig, bruker ingen giftige kjemikalier, og er
ufarlig for både husdyr og barn.

MOSQUITO MAGNET PIONEER
TIL NORMALE MYGGPROBLEMER
Pioneer er en ny og forbedret
utgave av den tidligere myggfellen
Patriot. Modellen har fått større
fangstnett, og er generelt tettere i
konstruksjonen. Dette gjør den
vesentlig bedre egnet for knott.
• Dekker 4000 m²
• Fungerer i all slags vær
• Perfekt for hager ol
• Leveres med 16 meter lang strømledning

HVOR FORT VIL JEG MERKE EN FORBEDRING?
Mosquito Magnet begynner å fange mygg og knott
umiddelbart, og gir et merkbart resultat i løpet av 7 til 10
dager. Etter 4 til 6 uker har fellen dramatisk redusert din
lokale bestand av mygg og knott.
HVOR MYE PROPAN BRUKER FELLEN?
Alle modeller bruker i underkant av en halv kilo
propan i døgnet. Vi anbefaler å benytte 10 eller 11 kilos
hver tredje uke (4 uker for Executive modellen).
Samtidig som man bytter gass, skifter man også
rensepatron.
OM MYGG OG KNOTT
MYGG EMIGRERER SVÆRT SJELDEN.
lengre strekninger, men lever rundt det området de ble
klekket. Får du først bukt med myggen i ditt nærområde, er sjansen for at du er kvitt ditt myggproblem
for godt, stor.
KUN HUNNMYGGEN STIKKER
Hunnmyggen stikker fordi den trenger protein fra blodet
vårt for å produsere egg. Bare i en dråpe vann kan en
hunnmygg legge rundt 300 egg, og i løpet av et helt liv
legger den rundt 1000 egg. Myggen tiltrekkes av
kulldioksid som vi puster ut, og ved at fellen «puster» ut
og knott mot Mosquito Magnet.
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MOSQUITO MAGNET INDEPENDENCE
TIL STORE MYGGPROBLEMER
• Dekker 4000 m²
• Fungerer i all slags vær.
• Er egnet for områder med store
• mygg og knottproblemer
• Trådløs
• Har oppladbart batteri,
batterilader medfølger
• Perfekt for hager, hyttetomter ol

TILBEHØR
Sammen med karbondioksid, vil
Octenol multiplisere lokkekraften til
fellen. For å bevare denne
lokkekraften anbefaler vi at du
uke.

Propangass vil alltid inneholde noen
urenheter. Derfor er det viktig å
rengjøre Mosquito Magnet omtrent
en gang hver tredje uke med en
CO2 rensepatron for å
hindre tilstopping i maskinen.

EKSTRA NETT
Mosquito Magnet myggfeller har
ingen mekanisme som drepe mygg,
men myggen vil dehydrere og dø i
fangstnettet i løpet av få dager.
I stedet for å vente på at myggen
skal dø før nettet kan tømmes,
anbefaler vi et ekstra nett.

MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE
TIL BETYDELIGE MYGGPROBLEMER
• Dekker 4000 m²
• Fungerer i all slags vær.
• LCD-skjerm med programmeringsmuligheter
• 4 gassbesparende innstillinger
• Trådløs
• Oppladbart batteri, batterilader
medfølger
• Selvgenerert strøm
• Perfekt for hager, hyttetomter ol
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