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YOUR TRAP – A24 

 

ILLUSTRATION AF FÆLDE COMPONENTER. 

 

● SHROUD CAP 

● AUTOMATISK LOKKEMIDDELPUMPE 

● SLUK VOGNE 

● FÆLDE-MONTERING 

● SKRUER 

● TRIGGER 

● TRAP KROPP 

● STRIKER 

● Sorte faner 

● SKRUDINDGANG 

● GASKANISTER 

● DIGITAL STREK Tæller 

 

At gøre ting forskelligt er i vores natur 

 

Vi startede Goodnature med god grund: at se truede dyreliv i New Zealand og rundt om i 

verden blomstre igen. Dette betyder at komme på toppen af en masse skadedyr - rotter, mus 

og stoats til at begynde med. Vi vil også gøre det venligt uden at bruge grimme toksiner. 

 

Derfor udvikler vi humane fælder, der automatisk nulstilles og er nemme og sikre at bruge i 

levende rum til vilde steder. Ikke kun har vi skabt en verdens-først, vi startede en revolution. 

Stor tak for at være med. 

God fangst! 

 

Dit konstante kontrolsystem 

 

Tillykke! Du er nu ejer af verdens mest avancerede skadedyrsbekæmpelsesteknologi. 

Goodnature's selvresetende fangstsystem giver dig konstant kontrol mod 

skadedyrsinvasion. Drevet ved hjælp af komprimeret CO2-gas kombinerer Goodnature-

teknologi designtekniske principper og dyreadfærdsvidenskab med de højeste 

fremstillingsstandarder for at levere en fælde, der vil dræbe 24 gange pr. Gasbeholder. 

 

Vores lokke er udviklet til at have lang levetid for at minimere vedligeholdelsesindsats og 

maksimere friskhed for at forblive meget attraktiv for skadedyr. Da vores lokke er giftfrit, er 

der ingen risiko for sekundær forgiftning til dyreliv, kæledyr, husdyr og arbejdsdyr. Vores 

Trigger and Strike-mekanisme giver Goodnature A24 sin certificerede A-klasse human 

status. 

Denne hurtigstartguide er udviklet til at hjælpe dig med at få de bedste resultater fra din 

fælde. Din succes er alles succes, så hvis du har spørgsmål eller har brug for tip, er vi her 

for at hjælpe.goodnature.co.nz  hello@goodnature.co.nz 

 

 

http://www.goodnature.co.nz/


 

SIKKER FANGST 

 

Vores A24-fælder er sikre for alle og alt undtagen rotter, mus og stutteri. Vi har designet 

vores fælder til kun at målrette mod specifikke skadedyr. For at undgå at skade eller dræbe 

beskyttet dyreliv eller ethvert andet dyr, der er godt for naturen, er det vigtigt, at du følger 

installationsinstruktionerne og vores sikkerhedsanvisninger for at opsætte din fælde korrekt. 

For rådgivning om fældesikkerhed, tip til at maksimere succes og støtte biodiversitet i dit 

eget besøg i baghaven goodnature.co.nz  



HVORDAN DET VIRKER 

 

TRAP STORYBOARD ILLUSTRATION 

 

SNIFF SNIFF 

Målrettet lokke med lang levetid tiltrækker gnavere i fælden. 

KAPOW 

Gnaver bevæger aftrækkeren for at komme til lokket og fælden skyder. 

 

AUTO-NULSTILLING 

Fælden ryddes og nulstilles straks efter en A-klasse humant drab. 

 

SNIFF SNIFF ... 

Lokket med lang levetid tiltrækker fortsat gnavere til konstant kontrol. 

 

OPRYDNING 

Forskellige arter udtømmer de døde kroppe nedenfra fælden. 

 

  



 

 

ILLUSTRATION VISER, HVOR DETEKTIONSOVERFLADEN ER, EN FLAD, 

LODRETSTÅENDE HÅND, VISer HØJDEn 

 

BRUG DETEKTORKORT, FØR DU INSTALLERER DINE FÆLDER 

 

Vores gnaverdetektorkort hjælper dig med at tænke som en rotte. For at være en succesrig 

trapper er det vigtigt, at du vurderer (ikke gætter), hvor du skal placere din A24-fælde. 

 

Detektorkortene viser dig, hvor gnavere i dit område føler sig trygge at spise. Det er det sted, 

du skal installere din fælde, selvom den måske er et andet sted end det, du har set eller hørt 

dem. 

 

HVORFOR FUNGERER GOODNATURE DETECTOR-KORT 

 

Selvom du muligvis ser tegn på gnavere som ekskrementer, udgravninger eller endda ser 

dem, er det ikke altid steder, hvor en gnaver kommer i en fælde. Gnavere vil undersøge mad 

og derfor en fælde på steder, hvor de føler sig trygge. 

 

Kortene indeholder vores toksinfrie lokke med lang levetid, hvilket test viser, at gnavere 

finder super velsmagende. Ved at bemærke, hvilke kort der har bidmærker efter et par 

nætter, ved du, hvor dine skadedyr spiser, og præcis hvor du skal placere din fælder. 

 

INDSTILLING AF DETEKTORKORT 

 

Vælg først et par placeringer omkring din ejendom, hvor du tror, du vil installere din fælde. 

 

Fold derefter detektorkortet i to med den orange trekantede detektionsflade vendt udad. Du 

skal se lokket presses ud langs folden. Detektorkortet er nu klar til installation. 

 

Placer detektorkortet, så den nederste kant med lokke er en håndbreddehøjde (ca. 12 cm) 

fra jorden. Den orange side skal vende udad. 

 

Brug de medfølgende skruer til at fastgøre kortene til et træ, en stolpe eller en mur i de 

områder, du har valgt. Skruen skal sidde fast, men pas på ikke at presse kortet fladt mod 

overfladen. Træk om nødvendigt detektorkortets nederste kant et par millimeter væk fra 

træet eller stolpen. Dette giver gnavere mulighed for at få munden rundt om kortet og 

efterlade bidmærker, som du kan se. 

 

LAD KORTENE HÆNGE I CA. 3 NÆTTER 

 

Lad dine detektorkort være på plads i tre nætter, før du kontrollerer. 

 

Hvis du har gnavere, der interagerer med dine kort, ser du tændermærker på kortets 

detekteringsflade. 

 

Nu har du fundet de bedste steder til at sætte din fælde! 



BIDEMÆRKER 

 

KORT VISER ROTE & MUS BIDMÆRKER LYS OG KRAFTIG INTERAKTION 

 

INGEN RODENT INTERAKTION? 

 

Hvis du ikke ser bid eller ridser på dine kort, kan det betyde, at der ikke er gnavere, eller det 

er ikke et sted, de føler sig sikre på at spise. 

 

Vi anbefaler at vente et par dage mere eller flytte kortene til et andet sted. 

 

Hvis du er så begejstret for at få din fælde oprettet, skal du vælge et beskyttet sted - hvor en 

gnaver ikke let kan ses af rovdyr som katte eller rovfugle. Hold også øje med dine 

detektorkort, så du ved, om du har brug for at flytte din fælde til et bedre sted. 

 

INTERAKTION MED BIDEMÆRK 

 

Hvis der er gnavere, der fodrer nær det sted, hvor du har dine detektorkort, prøver de at 

spise lokket i kortene. Du vil så se ridser eller bidemærker på kortene. Nogle gange vil dette 

se ud som lette ridser, og andre gange tygges kortet i stykker! 

  



INSTALLATION AF DIN FÆLDE 

 

ALLE TRIN LEDES AF DEN PASSENDE ILLUSTRATION 

 

1. INSTALLER DINE DETEKTORKORT  

For at finde den bedste placering til din fælde skal du bruge detektorkort og lade dem 

være på plads i tre nætter. Installer din fælde, hvor gnavere har interageret med 

kortene. 

 

2. Separat fældemontering fra fældekroppen 

Brug din pegefinger og tommelfinger til at trykke de sorte faner indad og lette den 

orange fældemontering langs og uden for fældekroppen. 

 

3. FÆST FÆLLEMONTERINGET  

Brug en skruetrækker til at skrue den orange Trap Mount 12cm (ca. en håndbredde) 

ind over jorden på et lige træ eller en stolpe med fri fod. Spænd ikke skruerne for 

hårdt. 

 

4. KLIK PÅ FÆLLEKROPPEN I FÆLLEMONTERINGEN  

Vip fældekroppen lidt bagud og sænk den ned på den øverste låseflig på fældefestet. 

Når du trykker nedad, føres fældekroppen ind mod fældemonteringen og låses fast 

med et klik. 

 

5. HVIS MONTERING TIL ET FÆLLESTAND  

Før den øverste åbning bag på A24 på stativets øverste midterlåsetap. Når disse er 

koblet sammen, skal du forsigtigt løsne fælden i stativet, og den klikker på den 

nederste låseflig. Det gøres nemmest, når du ikke tvinger det. Fælden er monteret 

korrekt, når der ikke er mellemrum mellem A24 og stativ. 

 

6.     A24 TRAP STAND 

Fastgør A24 til stativet ved at lukke den orange stativlås. Du vil høre et 'klik', når det 

er på plads. Placer din fældestativ på en plan overflade eller jorden. Der er to 

pindehuller i hver ende af stativet, som du kan bruge til at holde fælden lodret, når du 

placerer den på en ujævn overflade. 

 

7.     TÆND DIN TRAP 

 

Inden CO2 patronen monteres tjækkes insatsen over udløseren, er den løs skubbes 

den på plads (klikkes fast). 

Fjern den sorte hætte fra gasbeholderen. Vær forsigtig med at holde skruegevindet 

rent og fri for snavs. Skru beholderen fast i fælden. Stram kun hånden. 

 

8. Sæt den DIGITALE STREK Tæller på 

 

 

If you purchased a Counter with your A24, slightly wet the inside of the rubber strap 

for lubrication and rotate the Counter anti-clockwise as you ease it up the canister.  

 



Tællerdisplayet skal vende direkte væk fra fælden. 

 

 

 

 

9. NULSTILLER Tælleren 

 

Nulstill tælleren ved at trykke på knappen og holde den nede, indtil displayet 

viser '00'. Tælleren går i dvale et par sekunder efter, at knappen slippes. 

 

10. TEST- DIN FÆLDE 

 

For at afprøve fælden skal du med en pen eller kvist ned gennem toppen af 

fælden og skub udløseren forsigtigt til siden. Strikeren skyder med et brag og 

trækker sig derefter tilbage. Hold altid dine hænder fri for fældeindgange og 

behandl altid fælden som levende. 

 

11. AKTIVER DET AUTOMATISKE LOKKEMIDDELPUMPE 

 

Fjern 10c-mønten fra toppen af den automatiske lokkepumpe (ALP) lige før du 

lægger den i hylsteret. Dette aktiverer teknologien, der vil dispensere lokke i 6 

måneder. Det er vigtigt, at du fjerner mønten, ellers aktiveres ALP ikke. 

 

12. ISÆT ALP I HOLDEREN 

 

Når ALP er aktiveret, skal du forsigtigt presse og forme ALP'en ind i hylsteret. 

Den sidder tæt. Skub ALP'en ind i hylsterhætten, indtil dens nederste kant 

sidder på linje med kanten af hylsterhætten. Derefter skrues det let ind i 

lokkeholderen. 

 

13. FJERN ALP-SKRUEHÆFTE 

 

Fjern nu ALP-skruehætten. En lille mængde lokke kan tvinges ud, det er fint - 

der er stadig nok lokke i 6 måneder. Tør dette overskydende lokke under 

indgangen til din fælde for at begynde at tiltrække skadedyr. 

 

14. SKRU & SIKRING AF SKROUDHÆFTE & ALP 

 

Placer afdækningshætten med ALP'en i lokkestangen, og skru den ind i 

indvendigt gevind med et par omdrejninger. Når ALP er skruet fast i Lure 

Cradle, skal du fastgøre afdækningshætten på fælden ved at skubbe den ned 

og klikke på plads med en anden drejning. ALP er nu indstillet og aktiv! 

 

15. UDSKIFT GAS OG SLUK HVER 6 MÅNEDER 

 

Din ALP varer i 6 måneder. Noter, hvornår du skal udskifte dit lokke. Dette 

holder din lokke frisk og attraktiv for skadedyr. Det er en god ide at udskifte din 

gasbeholder på samme tid, så din fælde er drevet og klar til handling. 



 

16. KONTROL AF TÆLLEREN 

To check the tally on the Counter, quickly press and release the button. The display 

will show the number killed. 

 Hvis du holder knappen på tælleren nede, nulstilles tælleren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FLYTNING AF DIN FÆLLE 

 

Ledsaget af den passende ombordværende illusion 

 

● FJERN TÆLLER 

● FJERN GAS 

● TESTBRAND 

● Løsn fælde 

 

KONSTANT KONTROL 

 

I stedet for at flytte dine fælder, er det bedre at føje til dit fældenetværk og øge dit 

skadedyrsfrie område. Hvis du har brug for at flytte din fælde eller har fundet en bedre 

placering til den, er det vigtigt, at du flytter den sikkert. 

 

SÅDAN FJERNES FÆLDER SIKKERT 

 

For at flytte fælden skal du først fjerne tælleren og skrue gasbeholderen af. Du kan høre 

eventuel resterende gas i beholderen undslippe. Dette kan få beholderen til at fryse hurtigt, 

så det er en god ide at skrue gasbeholderen af ved hjælp af en klud for at beskytte dine 

hænder 

 

.ADVARSEL - FJERN ENDELIGE OPLADNING FRA FÆLLEN 

Selvom gasbeholderen er fjernet, kan fælden stadig være spændt med en ladning tilbage i 

kammeret. For at fjerne dette skal du prøve at skyde din fælde. 

1.     Fjern afdækningshætten og ALP'en 

2.     Brug en pen / kvist til at nå ned gennem toppen af fælden og skub udløseren til den ene 

side. 

3.     Hvis der stadig er gas i fælden, udløses den orange Striker. 

4.     Hvis der ikke sker noget, er al gas skyllet ud, og fælden er sikker at flytte.Behandl altid 

fælden som aktiveret indtil du har afgaset og testfyret den. Hvis fælden ikke affyres, når den 

udløses, er fælden med succes blevet afgaset. 

 

Når fælden er afgaset, er din fælde nu sikker at løsne fra fældemonteringen. Brug 

tommelfingeren og pegefingeren til at klemme de sorte tapper op, og træk fælden opad og 

ud af fældemonteringen med opadgående tryk. 

 

Hold altid fingrene fri for fældeindgange.  



ADVARSLER & ERKLÆRINGE 

 

REF-ERKLÆRING OM MASKINENS OVERENSSTEMMELSE (ORIGINAL) 

 

Denne erklæring vedrører udelukkende maskineriet i den tilstand, hvor det blev markedsført, 

og udelukker komponenter, der tilføjes og / eller operationer, der udføres efterfølgende af 

den endelige bruger. 

 

Produkt: Rotte- og Stoat Fælde, A24; inklusive træmonteringssæt og blokeringstilbehør 

 

Producent: Goodnature Limited, 8 Horner Street, Newtown, Wellington 6021, NEW 

ZEALAND 

 

Teknisk fil Autoriseret ejer: Craig Bond, 8 Horner Street, Newtown, Wellington 6021, NEW 

ZEALAND 

 

Dette produkt opfylder alle relevante bestemmelser i maskindirektivet. Underskrevet for en 

på vegne af: Goodnature Limited, Wellington 

 

Sted og dato for udstedelse: 

 

Navn, funktion, underskrift: 

 

ADVARSLER 

●     BRUG KUN Goodnature CO2-beholdere. Brug af andre beholdere annullerer garantien 

●     Brug ALDRIG et oliebaseret smøremiddel i din fælde 

●     Opbevar ALTID CO2-beholdere under 49°C 

●     Efterlad ALDRIG CO2-beholdere i et køretøj på en varm dag 

●     Bortskaf ALTID brugte CO2-beholdere med ansvar 

●     Knus ALDRIG CO2-beholdere eller læg dem i ild 

●     Tillad ALDRIG børn at lege med eller omkring fælder 

●     Nedsænk ALDRIG din fælde 

●     Brug ALDRIG en beskadiget fælde 

●     Modificer ALDRIG din fælde 

●     Handle ALTID ansvarligt 

●     BRUG KUN som anbefalet i denne hurtigstartvejledning 

●     Bær ALTID passende sikkerhedsudstyr, når du sætter og affyrer en fælde 

●     Installer IKKE CO2-beholderen, før fælden er monteret korrekt 

●     Test KUN din fælde som anvist: se afsnit: Flytning af din fælde 

●     Behandl ALTID din fælde som LIVE 

●     Frigiv ALTID resttryk fra fælden efter fjernelse af CO2-beholderen, og inden den fjernes 

fra træbeslaget: se afsnit: Flytning af din fælde 

●     Fjern ALTID CO2-beholderen, og slip det resterende tryk, inden du fjerner fælden fra 

dens monterede position 

●     Fjern ALTID CO2-beholderen, og slip det resterende tryk, før du flytter fælden 

●     Sæt KUN fælder i den højde, der anbefales i denne vejledning, og vær opmærksom på 

andre, når du vælger fældeplaceringen 

●     Læg ALDRIG hænder eller genstande ind i fælden 



●     FYR ALDRIG og genindsæt fælden hurtigt efter hinanden 

●     Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning 

●     Beskyt mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted 

●     UN2037 / EN16509● Kuldioxid CO2, CAS: 124-38-9, 16g 

 

 

ADVARSLER Ledsaget af passende symboler. 

 

 

TRAPPING I STORBRITANNIEN 

Vores A24-fælde er godkendt til fangst af rotter, mus og egern i Storbritannien. Hvis 

du gerne vil fælde grå egern, skal du tjekke vores A18-fælde. Al brug af fælder er 

underlagt lovgivning, der er beskrevet i godkendelsesordren for forårsfælder for hvert 

land. 

 

 

  



BAGSIDEN 

 

ILLUSTRATION AF EN COMPUTERSKÆRM & HÅNDSREKNING TIL EN MUS. 

 

For fejlfinding, fældetips og anden teknisk support, besøg vores hjemmeside: 

goodnature.co.nz 

 

Videoer 

Ofte stillede spørgsmål 

Casestudier 

Webshop 

 

ASSOCIEREDE MILJØ- OG BÆREDYGTIGE CERTIFICERINGSLOGOER. 

 

Genbrug. Dette materiale er trykt med blæk, der er baseret på vegetabilsk olie / mineralolie. 

Trykt på ubestrøget træfrit papir fremstillet af eukalyptusfibre og hentet fra bæredygtige 

skove. 

33-004_REV_18 

 

 


