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Lokalizacja aktywnych krecich tuneli

Przygotowanie do nastawienia

Nastawianie pułapki

Usuwanie kreta z pułapki
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UWAGA: NIGDY NIE NASTAWIAĆ PUŁAPKI RĘCZNIE
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a. Uniesiony �ółty pedał świadczy o aktywacji pułapki.
b. Ustawić pułapkę nad wiadrem i ściskając rękami

�ółty pedał i wskaźnik głębokości uwolnić kreta

a. Umieścić szczęki pułapki w zagłębieniach
wyciętych w poprzek tunelu.

b. Nacisnąć stopą na wy�szy koniec �ółtego pedału.
Ostro�nie by nie zakryć otworu spustu.

c. Wcisnąć zółty pedał, a� język spustu pojawi się w
otworze spustu.

d. Stopą delikatnie wcisnąć język spustu na górze
pedału. Pułapka jest nastawiona.

PORADA 1: Podstawa pułapki, przy prawidłowym
nastawieniu pułapki, płasko przylega do ziemi.
PORADA 2: Je�eli pułapka nie daje się nastawić
NIE NALEZY PO NIEJ SKAKAĆ. Przejść do części
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.
PORADA 3: Z obu stron, wykonać otwór głębokości
15 cm. Je�eli po tygodniu jeden z nich lub oba są
zasklepione a pułapka nie została aktywowana,
przejść do części ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

a. Piętą wykonać na środku tunelu zagłębienie ok.
2 cm na spust pułapki.

b. Wbudowany w pułapkę wskaźnik głębokości
powinien pasować w wykonane zagłębienie.

c. U�ywając szczęk pułapki zaznaczyć rozstaw
pułapki po obu stronach zagłębienia.

d. U�ywając szpadla naciąć w zaznaczonych
miejscach, w poprzek tunelu otwory o
głębokości 12 cm.

�ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW�

a. Kołkiem 1/2" (np kijem od szczotki) lub palcem
wykonać otwory w tunelach i oznaczyć je np. 
flagami. Ostro�nie by nie zasypać tuneli.

b. Po upływie 24h sprawdzić oznaczone otwory.
Zasklepione świadczą o aktywności kreta w tunelu.
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PUŁAPKA NIE DAJE SIĘ NASTAWIĆ:
1. NIE SKAKAĆ PO PUŁAPCE w celu jej nastawienia. Po wykonaniu otworów w podło�u pułapka daje się łatwo nastawić. 

W wypadku nieustępowania problemu - przenieść pułapkę w inne miejsce.
2. Sprawdzić czy zagłębienie na spust nie zostało zasypane podczas nastawiania pułapki. Powtórzyć nastawianie 

pułapki od kroku 2a.
3. Upewnić się czy błoto nie blokuje działania pułapki. Oczyścić pułapkę i spróbować w innej lokalizacji.

PUŁAPKA NIE SPRĘ7YNUJE
1. Je�eli język spustu wystaje 2cm ponad pedał:

U�ywając szpadla wyjąć pułapkę z ziemi - pułapka powinna zasprę�ynować. Oczyścić z brudu i błota i umieścić 
w innej lokalizacji.

2. Je�eli pułapka nie sprę�ynuje po naciśnięciu przycisku zwalniającego: Wykonać działania jak powy�ej.

GDY PODŁO7E JEST BARDZO MIĘKKIE:
Pułapka mo�e zostać zbyt głęboko wciśnięta w podło�e. Nale�y spróbować znaleźć stabilniejszy grunt.

BRAK AKTYWNOŚCI KRETA
Je�eli w ciągu tygodnia pułapka nie została aktywowana -zmienić lokalizację pułapki.

BY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI
Odwiedź naszą stronę: www.belllabs.com
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W WYPADKU BRAKU AKTYWACJI PUŁAPKI PO TYGODNIU:
Przenieść pułapkę w nowe miejsce. Umieścić stopę na �ółtym
pedale i kołkiem nacisnąć na przycisk odbezpieczający. Pułapka
zasprę�ynuje do góry. Zabrać pułapkę i przenieść nad inny
aktywny tunel, powtórzyć kroki 2 i 3 by ponownie nastawić
pułapkę.

PRZED PRZECHOWYWANIEM:
Po u�yciu oczyścić pułapkę by zaschnięta ziemia nie wpływała
na jej działanie.

NA KRETA
WZÓR ZASTRZEŻONY

PRZENOSZENIE PUŁAPKI NA KRETA

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ELEMENTY PUŁAPKI NA KRETA
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