
a. Torka paari sentimeetri paksuse pulgaga tunnelitesse augud.
Märgi augud väikeste pulkade või lippudega. Ära tunnelit
sisse talla!

b. Kontrolli 24 tunni pärast. Täidetud augud viitavad muti
tegutsemisele.

KASUTUSJUHEND
Aktiivsete tunnelite tuvastamine

Ettevalmistused lõksu paigaldamiseks

Lõksu paigaldamine

Muti püüdmine ja eemaldamine
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ETTEVAATUST!: ÄRA KUNAGI KÄSITSE VINNASTATUD LÕKSU!
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a. Tõusnud pedaal viitab edukale püügile.
b. Aseta lõks ämbrile ning vabasta mutt pedaalile vajutades.

a. Vajuta lõksu „lõuad” sälkudesse.

b. Astu kollase pedaali „otsale“ nii, et pedaali keskosas olev
pilu oleks vaba.

c. Suru pedaal alla, kuni päästiku ots tuleb läbi pilu ja vinnas-
tus mehanism lukustub. Juhul kui pedaal ei lukustu, tuleb
lõugade vahel oleva anduri lohu sügavust parandada.

d. Vajuta jala või sõrmega päästiku ots kollase peedaaliga
samale tasapinnale. Nüüd on lõks paigaldatud.

SOOVITUS 1: Et lõks korralikult paigalduks peab paigal-
duskoht peab olema tasane.

SOOVITUS 2: Juhul kui lõks ei vinnastu ÄRA HÜPPA
LÕKSUL vaid vali mõni muu koht kuhu lõks paigaldada.

SOOVITUS 3: Et muttide liikumist paremini näha vajuta mõle-
malt poolt lõksu (ca 10-15cm) tunnel kergelt kinni. Sellisel juhul
näed kui mutt on lõksu juures käinud ja mingil põhjusel tagasi
pöördunud. Aseta lõks mõnele teisele tunnelile.

a. Vajuta kannaga aktiivse tunneli keskele umbes 2-3cm
sügavune lohk lõksu päästiku jaoks.
Lõksu ei ole mõtet paigaldada tunnelile mida kannaga
vabalt tunda ei ole.

b. Lõksu eesosas olev väljaulatuv „kõrv“ ehk sügavuse mõõdik
peaks lohku mahtuma.

c. Märgi lõksu „lõugadega” kahele poole päästiku lohku pin-
nasele väikesed märgid.

d. Seejärel vajuta lameda teraga labidaga pinnasesse märkide
kohale sälgud (umbes 15cm sügavused). Nendesse
sälkudesse tuleb asetada lõksu lõuad.
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Kui lõks pole umbes 48 tunni jooksul vallandunud, võib
lõksu paigaldada teise kohta:

Aseta jalg õrnalt pedaalile ja vajuta lõksu tagaosas ohutus-
päästikut. Riivi vabastamisel kargab lõks üles. Tõsta lõks
üles ning korrates punkte 2 ja 3, aseta lõks järgmisele akti-
ivsele tunnelile.

LÕKUS HOIUSTAMINE:
Lõksu tuleb peale kasutamist hoolikalt surveveega pesta, et
vajadusel oleks „relv“ koheselt kasutusvalmis.

LÕKSU LIIGUTAMINE JA TAASPAIGALDAMINE

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
KUI LÕKS EI VINNASTU

• ÄRA HÜPPA lõksul, et seda vinnastada. Kui sälgud ja lohk on tehtud korralikult paigaldub lõks kergesti.
• Korduvatel probleemidel paigalda lõks teise kohta.
• Kontrolli päästiku pilu, vajadusel süvenda päästiku lohku.

KUI LÕKS EI VALLANDU
• Kontrolli, et päästiku ots ei oleks pedaalist kõrgemal.
• Kontrolli, et muld ja liiv ei pärsiks mehanismide tööd. Puhasta lõksu kui see on väga määrdunud.
• Kui pärast ohutuspäästiku vajutamist lõks ei vallandu on vaja lõks korralikult puhastada.

KUI PINNAS ON VÄGA PEHME
Ära paigalda lõksu väga pehmele pinnasele, proovi leida kõvem koht.

AKTIIVSUSE PUUDUMINE
Kui lõks ei ole maksimaalselt 2-5 päeva jooksul vallandunud puudub selles tunnelis aktiivsus. Paigalda lõks kõige värske-
male tunnelile.

LISA INFORMATSIOON:
www.mullamutt.ee
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