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Goodnature rottefælde 
Varenr. 9054576 
 
Montage og 
installationsvejledning 
Låg åbnes ved hjælp af medleveret nøgle (det anbefales at anvende 
handsker for ikke at afgive duft spor). Transport-strips i højre side klippes 
med t ang. 

 
Fældeenheden tages ud. 
 
Safeboxen er primært konstrueret til fritstående 
anvendelse.. 
Kassen skal monteres stabilt ved hjælp af de for-prægede sokkelhuller 
og jordspyd. Hvis kassen ikke monteres som beskrevet bortfalder CE-
sikkerhedsmærkningen. 
Alternativt kan safeboxen monteres på væg ved hjælp af de for-
prægedehuller på bagsiden og de vedlagte   skruer. 
 
Til dette trin se også ALP manual via QR koden for yderligere vejledning: 
Sort dæksel til lokkemad skrues af. 

Lokkemiddel pakkes ud og "mønt" fjernes. ALP placeres i beskyttelseshætten 
og låg skrues herefter af. Der trykkes lidt lokkemiddel ud og smøres på 
fældeindgang og trappe. Der trykkes yderligere ca. 0,5 cm lokkemiddel ud 
af beholder, som skrues på i toppen af fældeenhed. Herefter monteres 
sort dæksel igen på fældeenheden. 

 
Digital tæller monteres på Co2 patronen og patronen skrues på fælden. 
Gummi fugtes evt. for lettere montage, der er ca. 24 skud i Co2 patronen. 
Skru patronen i hurtigt for at undgå udsivning af Co2. (Bemærk: Tæller skal 
placeres som på billede nr. 3 for korrekt funktion). 
 
Advarsel: Fælden er nu aktiv 
  
0-stilling af tæller ved installation: 
Hold knap under display inde ca. 3 sek. til den blinker og der står 00 
i display, gøres når display er slukket. 
 
Skift af batteri: 
Bund på tæller vippes ud vha. lige kærvet skruetrækker eller 
lignende, og batteri skiftes med nyt af samme type. 
 
Registrering af antal slag: 
Hold knap under display inde kortvarigt, og antal slag vises i display. 
 
Fælde inklusiv trappe monteres i kasse (se billede nr. 1). 
 
Låg lukkes og monteres evt. med hængelås for øget sikkerhed 
 
Obs. fælden må aldrig stå helt eller delvist under vand.  
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AL garanti bortfalder hvis uoriginalt udstyr anvendes. 

 
Låg åbnes ved hjælp af medleveret nøgle (det anbefales 
at anvende handsker for ikke at afgive duftspor) og fældeenheden 
tages ud. 
 
Advarsel: Fælden er aktiv 
 
Aflæs digital tæller 
 
Co2 patronen afmonteres, dette gøres altid med handsker. Bemærk at 
patronen kan blive kold ved demontering og mulighed for restudsivning af 
Co2 kan forekomme. 
 
Sort dæksel samt lokkemad enheden skrues af. 
 
Bemærk at der kan være skud tilbage efter demontering af Co2 
patron. 
Fælden sikkerhedstjekkes med nøglen minimum 2 gange 
OVENFRA.  indtil fælden ikke reagerer længere. 
 

Yderste lag af lokkemaden i beholderen 
fjernes for optimal duftspor, og ny 
lokkemad trykkes ud af beholder, 
alternativt skiftes denne til ny. 
 
 
Lokkemads enheden monteres på fælden sammen med det sorte dæksel. 
 
 
Fælden rengøres efter behov. 
 
Digital tæller 0-stilles og monteres på 
den nye Co2 patron (se billede nr. 3), 
herefter skrues Co2 patronen i fælden. 
 

Advarsel: Fælden er nu aktiv 
 
Fælde enheden monteres igen i safeboxen og låg lukkes 
og eventuel hængelås monteres for øget sikkerhed (se billede 9) 
 
 
Obs. fælden må aldrig stå helt eller delvist under vand.  

AL  garanti bortfalder hvis  uoriginalt udstyr anvendes. 

 
 
 
 

 
Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt. 
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