TEHO

- LOUKKUJEN KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE

TEHO- myyränloukut ovat turvakahvallisia ja helppokäyttöisiä vahinkoa tekevien pienjyrsijöiden pyydyksiä.
Ne tappavat esim. myyrät heti ja kivuttomasti, aiheuttamatta niille kärsimyksiä. Pyydystävät myyriä maan alta niiden
kulkukäytävistä, joten käyttö ei aiheuta vaaraa lemmikkieläimille yms., vaan pyynti voidaan tarkasti kohdistaa nimenomaan vahinkoa
aiheuttaviin myyriin. Valmistettu vahvasta sinkitystä metallista, joten käyttöikä on hyvin pitkä ja rakenne vahva.
Maahantuojan koekäyttö neljän vuoden ajan on tuottanut erinomaisia tuloksia.
Toimikaa seuraavasti:
1.
Havaitessanne myyrien aiheuttamia vahinkoja, etsikää metallipiikillä tms. myyrien kulkukäytävä.
2.
Avatkaa käytävän kattoholvia esim. istutuslapiolla siten, että loukku mahtuu asettumaan pyyntiin.
3.
Puhdistakaa käytävästä sinne mahdollisesti pudonnut maa-aines siten, että käytävä jää avoimeksi.
4.
Puristakaa toisella kädellä loukun turvakahvoista ja asettakaa toisella kädellä laukaisin paikoilleen.
Pitäkää edelleen turvakavoista kiinni ja ottakaa laukaisimen asettanut käsi pois saksilinkkujen välistä.
5.
Asettakaa viritetty loukku varovasti kahvoista kiinni pitäen pyyntiin pystyyn ja siten, että laukaisin sattuu oletetulle myyrän
kulkureitille käytävässä. Tarkistakaa vielä, ettei saksilinkkujen tai jousen väliin jää maa-ainesta, joka estää linkkujen nopean toiminnan.
Jousi on voimakas ja pieni määrä löysää irtomaata ei vaikuta linkkujen normaaliin toimintaan.
6.
Loukun ollessa asetettu pyyntiin tulee myyrän kulkukäytävä peittää siten, että valo tai ilmavirta ei pääse yläpuolelta loukun vierestä
käytävään. Tässä voidaan hyvin käyttää nurmen juurakkoja tms., jotka eivät putoa tukkimaan käytävää.
Pyynnissä olevan loukun päälle voidaan asettaa myös esim. ämpäri väärinpäin ja pieni paino ämpärin pohjan päälle.
7.
Turvakahvat jäävät maan päälle näkyviin, ellei ämpäriä ole päällä ja niistä on helppo havaita, onko loukku lauennut vai ei.
8.
Oikein käytettynä TEHO -myyränloukut ovat käyttäjälleen turvallisia, mutta pyydystävät myyriä erittäin tehokkaasti.
Väärinkäytettynä loukut saattavat altistaa viritysvaiheessa sormien nirhaumille tai mustelmille.
Älkää pitäkö sormianne viritetyn pyydyksen linkkujen välissä.
9.
Lisätietoja TEHO -loukuista löydätte vielä maahantuojan internet-sivustolta: www.taimet.net

TEHO

-FÄLLOR BRUKS- OCH SÄKERHETSANVISNING

TEHO-sorkfällor med säkerhetsvred är lättanvändliga snaror för skadliga smågnagare. De dödar sorkar genast och smärtfi,
utan att förursaka dom lidande. Fångar sorkar underjorden från deras vägar, så der blir ingen fara till hurdjur osv., utan man kan rikta fångsten
särskilt till skadliga sorkar. Tillverkad i stark zinkad metall, alltså brukningsålder är väldigt långt, och strukturen hållbar. Importörs testanvisning under fyrä år har producerad franstående resultater.
Gör så här:
1.
När ni upptäcker skador orsakade av sorkar, sök sorkgången med en metallpigg eller med något liknade.
2.
Öppna vägens takholvet t.ex. med en planteringsspad, så att fällen har rum att stelna för fångst.
3.
Rengör mögligt fallit jorden från vägen, så att det blir öppen.
4.
Krama fållens säkerhetsvreden med andra handen, och placera avtyckaren pä stället med andra handen.
Håll vidare fast säkerhetsvred och ta handen, som har placerad avtyckaren, bort mellan avbitarna.
5.
Hålla fast vid vreden och placera stämd fällan försiktigt för fängst uppsätt och så, att avtyckaren kommer pä antagligen sorkvägen i
tunneln. Se ännu till att mellan avbitarna eller fjädern stannar ingen jord, som skulle förhindra fjäderns snabb funktionen.
Fjädern är kraftig och lite mjuk jord stör inte.
6.
När fällan är sätt till fångst, måste man täcka sorkvägen så, att inget ljus eller luftfloden slippar in vägen bredvid fällan.
Man kan väl använda grässurdegar eller nånting liknande, som inte faller till att blockera tunneln.
På en stämd fällan kan man också placara t.ex en upp-och-ner-vänd ämbar och liten vikt på den.
7.
Säkerhetsvreder blir på jorden i sikt, om det finns ingen ämbar över fällan, och av dem kan man enkelt upptäcka om
fällan har stängts eller inte.
8.
Rätt använt är TEHO -sorkfällor trygga till sina brukare, men fångar sorkar väldigt effektivt. Om missbrukad kan fällor utsätta för stöt och
skador i fingrar vid stämningstillstånden. Hålla inte dina fingrar mellan stämd fällans avbitarna.
9.
Mer information om TEHO -fällor kan man ännu hitta på importörs netsidan www.taimet.net

