Bruksanvisning
Skyddsbox alu Goodnature A24
Anvisning för montering och skötsel
av skyddsbox för fångstredskapet
Goodnature A24
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1. Montering
Monteringsanvisning
Använd handskar vid montering av skyddsbox
och fångstredskap. De enda verktyg du
behöver är en sexkantsnyckel samt ev. en
skruvmejsel för montering i vägg eller mark.
Följ stegvis:
1. Avlägsna låssprinten för att öppna
skyddsboxen (enligt bild 1) och skjut av
locket/framsidan uppåt.
2. Fäst fångstredskapet på ingångsplattan
enligt bild 2. Använd endast medföljande
skruvar som passar gängningen:
(A) den längre skruven fästs ovanifrån
framtill närmst fångstredskapets ingång.

Bild 1: låsbygel under/nertill på skyddsboxen.

(B) den kortare skruven fästs underifrån i
hålet längst bak på skenan.
3. Montera/aptera fångstredskapet enligt
separat bruksanvisning.
4. Placera ingångsplattan med monterat
fångstredskap i skyddsboxen (bild 2).
(C) sänk ned skenorna i de hål som finns i
skyddsboxens golv.
(D) fäst ena hörnet med ståltråd/
buntband i fällans vägg (detta fixerar
fångstredskapet som annars kan komma i
fel position).
5. Skjut på locket rakt ovanifrån och se till
att skenorna i nederkant sänks ned i hålen
på skyddsboxens nederkant.
6. Fäst skyddsboxen mot mark och/eller
vägg (OBS. skruvar ingår ej).
7. Sätt i låssprinten och vid behov lås fast
lucka/sprint med hänglås (enligt bild 1).
Notera: Om du vill avlägsna fällan från
monteringsenheten är det lättast att först
avlägsna hela fällan från ingångsplattan.

Bild 2: montering på ingångsplattan.

2. Skötsel
Allmän skötsel
Använd handskar vid montering av skyddsbox
och fångstredskap för att undvika doftspår
som kan påverka fällans effektivitet.
Placera inte skyddsboxen så att delar eller
hela står i vatten under någon tid. Både
skyddsboxen och fångstredskapet är
vädertåliga men kan ta skada av en längre tid
i vatten.
Regelbunden kontroll
Kontrollera regelbundet att skyddsboxen
eller fångstredskapet inte utsatts för någon
yttre påverkan som kan påverka funktionen.
Exempelvis kan detta vara skadegörelse,
nedfallna grenar eller löv, djur som fastnat i
skyddsboxens ingång.
Åtgärda omedelbart skyddsbox eller
fångstredskap som utsatts för påverkan
alternativt ta dessa ur bruk. Säkerhet och
funktion kan inte garanteras efter påverkan
vilket kan leda till skador på djur eller
människor.
Löpande underhåll
Skyddsboxen kräver inget löpande underhåll
utöver allmän rengöring vid behov.
För fångstredskapet Goodnature A24 följ
bruksanvisning för löpande underhåll och byte
av förbrukningsvaror. Exempelvis:
• Ersätt kolsyrepatronen efter 24 fångster
eller efter 6 månader (det som inträffar
först).
• Kläm ut en mindre mängd bete varje
månad för att se till att färskt bete finns
tillgängligt som lockbete.
• Byt betesbehållare ca. var 6:e månad.
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