Tillykke med din nye Motrap muld
varpefælde, som er et gedigent
værktøj, der på en human måde
løser problemet med muldvarpe.

Brugsanvisning

Undgå at berøre fældens ben,
da muldvarpen er på vagt overfor
nye og fremmede dufte.
Først skal du frigøre det medføl
gende søgespyd, som under trans
porten er placeret imellem fældens
topplader.
Det bedste sted at placere fælden,
er imellem to nye muldvarpeskud.
I området mellem to muldvarpe
skud søges efter dyrets gravegang.
Pres søgespydet i jorden med en
afstand på 5 – 10 centimeter. Når
du rammer gangen, mærkes dette
meget tydeligt.
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Med søgespydet laves i gangens
retning en lille spalte på 6 – 7
centimeters længde. Nu presses
fælden – med let kraft ned, kun
indtil fældens ben står på
bunden af gangen.
Først nu tages ”ladegreb” ved at
du med begge hænder tager fat
om toppladerne, og med tommel
fingrene presser toppladerne til

vandret position. Herved sænkes
udløserpladen lodret ned i gangen.
ADVARSEL – du skal KUN lade
fælden, når den er sat i jorden
– aldrig over jorden. Fjedrene er
hårdt spændt op for bedste effekt,
så den smækker meget hårdt sam
men, når fælden udløses. Er der
børn eller andre ”pilfingre” tilrådes
det at sætte en tung spand eller
andet over fælden.

dermed viser at fælden er aktiv,
eller at disse står op i en spids,
og dermed signaler at fælden er
smækket.
Vigtigt: Når den aktuelle muld
varp er fanget, så anbefales det at
sætte fælden på ny – gerne i det
samme hul som tidligere, da du
kan udnytte ”duften af artsfæller
og sikkerhed”.

Fælden er nu klar til at fange muld
varpe og mosegrise, der klemmer
sig under udløserpladen.

Ønsker du at undgå problemet med
muldvarpe er det vigtigste, straks at
sætte en fælde, når de første tegn
på aktivitet viser sig.

Vigtigt: Presses fældens ben
længere ned end til gangens bund,
så vil udløserpladen blot spærre
gangen, og dermed forhindre at
muldvarpen kan fanges.

Lad fælden blive stående (evt.
under en spand), så en strejfende
muldvarp stoppes før den får taget
boligen i besiddelse. Muldvarpen
kan grave op til 20 meter i timen.

Kommer fældens ben ikke ned
at stå på bunden af gangen, vil
udløserpladen være så højt oppe,
at muldvarpen blot løber under,
uden at udløse fælden.

Motrap fælden er fremstillet i rust
frit stål og konstrueret til at være
meget effektiv, selv efter meget
lang tid i venteposition. Der ydes
10 års garanti på fælden.

Fældens ben åbner sig lidt mere
end gangens diameter, og vil derfor
altid centrere sig selv i gangen, selv
om du måske har ramt skævt ned
med søgespydet.

Motrap er patent & designbeskyttet.

På lang afstand kan du let se om
fældens topplader er vandrette, og
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