TO M C AT

TOMCAT

®

stationer och fällor

Mot svårbekämpade
råttor och möss
Tomcat betesblock är avregistrerade.
Sista försäljningsdag i butik för produkter med registreringsnummer 4097 (Tomcat
betesblock 28 x 28 g och 64 x 28 g) var den 27 augusti 2014.
Sista försäljningsdag i butik för produkter med registreringsnummer 4083 (Tomcat
betesblock 8 x 28 g, Tomcat dubbelbetad betesstation för mus och Tomcat betesblock
2 x 225 g) var den 30 juni 2014.
Fällorna tillhandahålls fortfarande, dvs Tomcat Mini-Rex (musfälla) och Tomcat
T-Rex (råttfälla) liksom stationerna i vilka fällorna för extra säkerhet kan placeras.
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TOMCAT® stationer och fällor
mot svårbekämpade råttor och möss

Tomcat mus- och råttstationer

Användning av Tomcat T-Rex fällor

Genom en unik låsmekanism kan råttstationerna inte
öppnas utan den medföljande nyckeln. Formen är
sådan att den passar väl in där råttor rör sig längs
väggar, under pallar och i hörnor. Materialet är väderbeständigt varför placering kan ske både inom- och
utomhus.Till den transparanta musstationen behövs
ingen nyckel.

Placera Tomcat T-Rex musfälla, artikel 606115
eller Tomcat T-Rex råttfälla, artikel 606116, där
möss och råttor gärna håller till; längs med
väggar, vid bohålor, i hörn och på undanskymda platser eller där spår av skadedjuren setts.

Användning

OBS! Om barn eller djur vistas i närheten av fällan och
risk finns att de ska klämma fingrar eller tassar, placera
istället en, två eller fler Tomcat T-Rex i en Tomcat Protecta eller LP råttstation och stäng det låsbara locket.

Placera Tomcat Protecta råttstation, artikel 606114,
där råttor gärna håller till; längs med väggar, vid
bohålor, i hörn och på undanskymda platser eller där
spår av skadedjuren setts. Använd handskar, råttor är
misstänksamma djur.
1. Använd medföljande nyckel som passar i
		
hålen på stationens ovansida.
2. Pressa nyckeln försiktigt bakåt.
3. Lyft varsamt upp locket.
4. Placera två eller fler Tomcat T-Rex råttfällor
		
i de tomma områdena.
5. Stäng locket ordentligt tills ett knäppande 		
		
ljud hörs.
Vid användning av Tomcat LP råttstation, artikel
606102, gör som ovan men i denna station, placera ett
antal Tomcat T-Rex musfällor istället.
Stationerna skall utplaceras på ett avstånd av 7-10
meter för råttor och 2-3 meter för möss. Kontrollera fällorna dagligen. Locka förslagsvis dit djuren med nötter,
frön eller Nutella. För att undvika att barn öppnar stationen, lämna ej kvar nyckeln vid stationen.
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1. Tag loss behållaren från undersidan av fällan.
2.
		
		
		

Lägg exempelvis en klick Nutella i behållaren 		
och sätt sedan tillbaka behållaren under fällan.
(Tomcat lockmedel som syns på bilderna är för
tillfället slut.)

3. Gillra fällan genom att trycka ihop ”gapet”.
Fällan töms sedan enkelt utan att vidröra den döda
musen eller råttan. Musen, som har ett känsligt luktsinne och god smakförmåga, lockas till fällan. Med
anledning av musens goda luktsinne, använd gärna
handskar när Du placerar ut fällan. Detsamma gäller
för råttor.
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