
a. Torka paari sentimeetrise pulga või sõrmega.
tunnelisse augud. Märgi augud väikeste pulkadega.
Ära rada ära lõhu.

b. Kontrolli 24 tunni pärast. Suletud augud viitavad muti
tegutsemisele.

KASUTUSJUHEND

Aktiivsete tunnelite leidmine

Ettevalmistused lõksu paigaldamiseks

Lõksu paigaldamine

Muti püüdmine ja eemaldamine
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ETTEVAATUST!: ÄRA KUNAGI KÄSITSE PAIGALDATUD LÕKSU!
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a. Tõusnud pedaal viitab edukale püügile.

b. Aseta lõks ämbrile ning vabasta mutt pedaalile
vajutades.

a. Sisesta lõksu „lõuad” piludesse.

b. Astu otse kollase pedaali otsale.

c. Suru pedaali alla, kuni päästiku ots tuleb läbi pilu.

d. Vajuta jala või sõrmega päästiku ots läbi peedaali.
Nüüd on lõks paigaldatud.

SOOVITUS 1: Kui lõks ei jäänud paika, kontrolli, ega
päästiku auk pole kokku vajunud.

SOOVITUS 1: Kui lõks pärast mitut katset ei paigaldu,
vali mõni muu koht.

a. Tee kannaga aktiivse tunneli keskel umbes 3cm
pikkune auk lõksu päästiku jaoks.

b. Sisseehitatud sügavusenäidik peaks auku mahtuma.
c. Tee lõksu „lõugadega” kahele poole päästikut

väikesed augud.
d. Lõksu kergeks paigaldamiseks süvenda auke lameda

teraga labidaga.
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Kui lõks pole 24 kuni 48 tunni jooksul vallan-
dunud, võib lõksu liigutada teise kohta. Aseta
jalg õrnalt pedaalile ja vajuta ohutuspäästikut.
Riivi vabastamisel kargab lõks üles. Eemalda
lõks ning korrates punkte 2 ja 3, aseta lõks
järgmisele aktiivsele tunnelile.

LÕKSU LIIGUTAMINE JA TAASPAIGALDAMINE

TEKKINUD PROBLEEMID

LÕKS EI PAIGALDU:
1. ÄRA HÜPPA lõksul, et seda paigaldada. Kui pilud on kaevatud, paigaldub lõks kergesti.

Korduvatel probleemidel liiguta lõks teise kohta.
2. Kontrolli päästiku pilu, vajadusel süvenda.
3. Kindlusta, et muld ei sega lõksu vallandumist. Puhasta lõks ja liigu teise kohta.

LÕKS EI VALLANDU:
1. Kui päästiku ots on umbes 3 cm pedaalist kõrgemal:

Kergita labidaga lõksu, see peaks vallanduma. Puhasta lõks ja liigu teise kohta.
2. Kui pärast ohutuspäästiku vajutamist lõks ei vallandu, järgi eelnevaid näpunäiteid.

KUI PINNAS ON VÄGA PEHME:
Paigaldamisel võib lõks vajuda liiga sügavale. Proovi leida kõvem koht.

AKTIIVSUS PUUDUMINE:
Kui lõks pole nädala aja jooksul vallandunud, liiguta lõksu.


