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DK

Sølvfiskfælden hjælper med at bekæmpe sølvkræ og sølvfisk 
uden at anvende insektmiddel. Sølvfisk er tiltrukket af sukker og
stivelse og kan gøre skade på papir, især når det er fugtigt. Sølv- 
fiskfælden indeholder stærkt tiltrækkende stivelsesbaseret lim.
Brugsanvisning: Frigør fælden fra emballagen og fjern beskyt-
telsesfilmen (billed 1). Fold siderne så de danner en trekant  
(billed 2) og fasthold siderne med den selvklæbende flig på yder-
siden. Placer fælden i umiddelbar nærhed af områder hvor skade-
dyrene forventes at befinde sig, f.eks i et hjørne i direkte kontakt 
med gulvet. Selv om produktet er vandafvisende anbefales det, 
at flytte fælden under rengøring. Fælden er aktiv i op til 8 uger. 
Rester og ubrugte fælder kan bortskaffes med dagrenovationen.

NO

Sølvkrefellen hjelper med å bekjempe sølvkre uten bruk av  
insektmiddel. Sølvkre tiltrekkes av sukker og stivelse og kan  
gjøre skade på papir, spesielt når det er fuktig. Sølvkrefellen 
inneholder svært tiltrekkende stivelsesbasert lim.
Instruksjoner: Ta sølvkrefellen ut av forpakningen og fjern 
beskyttelsesfolien (bildet 1). Brett fellen som et triangel, som 
vist på (bildet 2) og fest med den korte selvklebende fliken på 
den ytterste siden av triangelet. Plassér fellen i nærheten av de 
steder der sølvkre oppholder seg, helst i et hjørne. Sørg for at 
fellen har direkte kontakt med gulvet. Selv om produktet har en 
vannavvisende overflate, anbefaler vi å midlertidig fjerne fellen 
ved rengjøring av rommet. Fellen er aktiv i ca 8 uker. Emballasjen 
og fellen kan kastes sammen med husholdningsavfall.

SE

Bli av med silverfisk, helt utan bekämpningsmedel. Silverfisk 
attraheras av socker och stärkelse och kan förstöra både papper 
och textiler, speciellt i fuktiga miljöer. Fällan innehåller attraktivt 
stärkelsebaserat klister.
Instruktioner: Ta ut Silverfiskfällan ur förpackningen och och 
ta bort skyddsfolien (bild 1). Vik fällan som en triangel, såsom 
visas i (bild 2) och fäst med den korta självhäftande fliken på 
den yttre sidan av triangeln. Placera fällan nära till de platser där 
silver-fiskarna uppehåller sig, helst i ett hörn. Säkerställ en direkt 
kontakt av fällan med golvet. Även om produkten innehåller en 
vattenavvisande yta så rekommenderar vi att tillfälligt ta bort 
fällan vid rengöring av rummet. Fällan är verksam i ca. 8 veckor. 
Förpackningen och fällan kan kasseras i hushållsavfallet.

FI

Sokeritoukkapyydyksellä torjut tehokkaasti sokeritoukkia ilman 
torjunta-aineita.Sokeritoukkia houkuttelee sokeri ja tärkkelys  
ja ne voivat tuhota paperia ja tekstiilejä, erityisesti kosteissa 
tiloissa. Sokeritoukkapyydys sisältää erittäin houkuttelevaa  
tärkkelyspohjaista liimaa.
Käyttöohje: Ota pyydys pakkauksesta ja poista suojafolio (1). 
Taita pyydys taitoskohtien avulla kolmikulmaiseksi (2) ja kiinnitä 
lyhyellä itsekiinnyttävällä läpällä kolmion ulkopuolelta. Aseta 
pyydys lähelle paikkaa, jossa hyönteisiä on havaittu, mielellään 
kulmaan. Varmista, että pyydys on kiinni suoraan lattiassa.  
Vaikka pyydys hylkii vettä on suositeltavaa poistaa se siivouksen 
ajaksi. Pyydys toimii noin 8 viikkoa. Pakkaus ja pyydys voidaan 
hävittää kotitalousjätteen mukana.
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