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DK Tunnel muldvarpefælde

Tunnelfälla för mullvad

Jordrottefelle tunnel

Tunnelimallinen myyränloukku

SE

NO

FI

         KÄYTTÖOHJEET

Viritä loukku ja aseta se paikalleen ennen myyrän 
tunnelin avaamista.
1.  Paina yhtä loukun rengasta siten, että se koskettaa 

loukun kattoa.
2. Käännä lukintaneula loukun renkaan yli.
3. Aseta lukintaneula laukaisimen koukkuun.
4. Toista prosessi varovasti toiselle renkaalle.
5.  Paikallista myyrän tunneli ja kaiva juuri loukulle 

sopiva kolo.
6.  Sijoita loukku tunneliin tunnelin myötäisesti ja 

varmista, että loukulla on tarpeeksi tilaa toimia oikein.
7.  Merkitse loukun sijainti, jotta se on helppo tarkistaa. 

Muista tarkistaa loukun tilanne päivittäin sen 
asennuksen jälkeen.

FI         BRUKSANVISNING

Aktivera fällan så att den är klar att placeras i 
marken innan du öppnar mullvadsgången.
1.  Tryck ner en av fångstöglorna så att den vidrör 

taket på fällan.
2. För låspinnen över ovansidan av fångstöglan.
3. Haka fast låspinnen i haken på utlösaren.
4.   Upprepa försiktigt proceduren på den andra 

fångstöglan.
5.  Lokalisera mullvadsgången och gräv ett hål som 

passar för fällan.
6.  Placera fällan i gångens längdriktning och se till att 

det finns tillräckligt med plats för fällan att lösas ut.
7.  Markera platsen för fällan för enkel inspektion. 

Kom ihåg att kontrollera fällan dagligen efter den 
har satts på plats.

SE

         BRUKERVEILEDNING

Klargjør fellen for å plassere den i bakken før du åpner 
muldvarptunnelen.
1.  Trykk ned én eller flere av bøylene på fellen slik at 

den berører taket på fellen.
2. Før festestangen over toppen av fellebøylen.
3. Hekt festestangen på kroken av utløseren.
4.  Gjenta denne prosessen forsiktig på den andre 

festearmen.
5.  Finn muldvarpens bane og grav et hull som er 

akkurat stort nok for fellen.
6.  Plasser fellen i muldvarpens bane orientert langs 

banens retning, og forsikre deg om at du har nok 
plass til at fellen fungerer optimalt.

7.  Marker fellens posisjon for å kunne inspisere den. 
Sjekk fellen daglig etter at den er utplassert.

NO         BRUGSANVISNING

Hav fælden klargjort og klar til at blive placeret i 
jorden, før du åbner muldvarpegangen.
1.  Skub ned på en af fældens løkker, så den rør toppen 

af fælden.
2.  Sving indstillingsstangen hen over toppen af  

fældens løkke.
3.  Fastgør indstillingsstangen til krogen på 

udløsningsmekanismen.
4.  Gentag forsigtigt processen med den anden 

indstillingsarm.
5.  Lokaliser, der hvor muldvarpen graver sine gange, og 

grav et hul, der lige netop er stort nok til fælden.
6.   Placer fælden, der hvor muldvarpen graver, og 

orienter den langs med gangene. Forsikr dig om, at 
der er nok plads til, at fælden kan fungere fuldt ud.

7.  Marker fældens placering, så den nemt kan tjekkes. 
Tjek fælden dagligt, efter den er blevet placeret.
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