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TOMCAT® MULLVADSFÄLLA

fångar mullvadar

1 st. fälla/fpk, 4 st./det.fpk. Artikelnummer: 606118
Tomcat mullvadsfälla är en robust fälla med mycket kraftiga fjädrar. Tomcat mullvadsfälla fångar och dödar mullvadar i gräsmattan.
Mullvadar håller till i södra Sverige.
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1. Lokalisera aktiva gångar
a. Använd en ca 13 mm träbit eller ett finger för att göra hål i gångarna.
Markera hålen med gräsmatteflaggor. Var noga med att inte krossa
gångarna.
b. Kontrollera efter 24 timmar. Slutna hål tyder på mullvadsaktivitet.
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2. Förbered fällan
a. Använd hälen och gör en 25 mm fördjupning för utlösaren mitt i en
aktiv gång.
b. Den inbyggda djupmätaren bör passa i fördjupningen för att säkra
rätt djup.
c. Använd fällans “käftar” för att markera gången på varje sida av fördjupningen gjort för utlösaren.
d. Använd kantklippare eller fyrkantig spade för att få ett 12 cm djupt
hack i gången för att enkelt kunna placera fällan.
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3. Placera fällan
a. Placera fällans “käftar” i spåret över gången.
b. Trampa ner, rakt nedåt, den högsta änden av den gula fotpedalen.
Var försiktig och täck inte spåret i fotpedalen.
c. Tryck fotpedalen nedåt tills fällan spärras och den gula utlösaraktivatorn kommer ut genom spåret.
d. Tryck ner utlösaraktivatorn med foten eller fingret i jämnhöjd med
fotpedalen. Fällan är nu laddad.
TIPS 1: Fällans bas skall vara platt på marken när fällan är korrekt
inställd.
TIPS 2: Om det inte går att ladda fällan - HOPPA INTE PÅ DEN.
Se Felsökning.
TIPS 3: Peta ett hål i gången 15 cm bort från varje sida av fällan. Efter
en vecka, om ett eller båda hålen har tätats och fällan inte har
utlösts - se Felsökning.
4. Fångst och undanröjning
a. En upphöjd fotpedal indikerar fångst.
b. Placera fällan över en hink och släpp ner mullvaden genom att
trycka ihop pedalerna för hand.

VARNING: HANTERA ALDRIG EN LADDAD FÄLLA
Mullvadfällans delar

			
			
fot			
pedal
			

säkerhetslås
spärrhake
djupmätare

			
			

Flytta och återanvända fällan
Om fällan inte har utlösts efter en vecka:
Fällan kan flyttas till en ny plats. Placera foten lätt på pedalen och använd t ex ett kvastskaft för att
trycka på säkerhetsspärren. Fällan utlöses uppåt när spärren frigörs. Ta bort fällan och flytta den till en
annan aktiv gång, upprepa steg 2 och 3 för att återställa fällan.
Åtgärd före nästa användning
Fällan bör rengöras så att torkad lera inte fastnar i fällan.

			
Felsökning
			utlösarFällan går inte att ladda
fjäder
spår
		
1. HOPPA INTE PÅ FÄLLAN för att ladda den. Om det är motstånd - börja om och gräv enligt 2d.
			 Om det inte fungerar - flytta fällan till en annan lokaliserad gång.
		
2. Kontrollera att utlösaraktivatorn inte är nedtryckt vid placering av fällan. Upprepa i så fall allt från steg
			 2a i bruksanvisningen.
utlösare
		
3. Se till att fällan inte är full med lera. Tvätta fällan och prova en annan lokaliserad gång.
utlösaraktivator
			
Fällan utlöses inte
		
1. Om utlösaraktivatorn är 25 mm ovan fotpedalen: Använd en spade och bänd upp fällan helt från
käftar
			marken.
OBS! Detta kan utlösa fällan, var försiktig och tillse att säkerhetsspärren är frigjord
			
(se ovan) innan vidare hantering. Tvätta bort smuts och lera och prova en annan lokaliserad gång.
säkerhetsspärr
		
2. Om fällan inte utlöses vid tryck på utlösaraktivatorn: Se ovan.
				 Om marken är mjuk: Fällan kan ha kommit för långt ner i marken. Hitta en fastare plats.
				 Ingen aktivitet: Om inget hänt på en vecka, se Flytta och återanvända fällan.
				För mer information: http://www.belllabs.com/product_details/united-states-pest-control-talpirid-mole-trap
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