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Az riregi r6gcs5l6 elleni W2-es l6csapda nem egy mechanikus tit6ssel v6gez a rdgcsdl6val, ahogyan a klasszikus csapddk, hanem a

magas gdznyom6ssal egy krilonleges vakt6lt6ny segits6g6vel, amely a riigcsii16 ttidej6t villdmgyorsan sz6tszakitja, 6s ezzel

Sllatv6delmi szempontb6l gyorsan elpusztitja.

A megtciltcitt 6s felhIzott csapddt a kinyitott j6ratba helyezzIk, tart6valfelfel6 majd kibiztositjuk. Az tiregi riigcsSl6k rcivid id6n

belril megpr6bSljiik a felnyitott j6ratukat [jra bez6rni mivel sem a f6nyt sem a friss leveg6t nem szeretik. A riigcsiil6 tolhat maga

el5tt foldet is a csapda ir5ny6ba, ez nem befoly5solja a csapda hat6konysSg6t, m5s mechanikus csapdiikniil azonban

rendszeresen hibSkhoz vezet. A,,W 2"magas gSznyom5s a ktilcinleges 9 x 17-es tolt6nyb6l akdr 5 cm tolt fcildon iit is

vill6mgyorsan megoli a rdgcs6l6t, sokszor akiir 30 cm t6volsdgra is visszalokve a j5ratban. Minden berendez6ssel egy teljes

hasznSlati utasitSst adunk.

Technikai adatok:

- Megncivelt teljesitm6ny( tolt6nyek: Krilcinleges Kal. 9 x t7 s6rgajelz6s( (triltet er6ss6gfi) ipari htivelytdlt6ny. E26ltal m6g

megbizhat6bb 6s biztos a riigcsii16 elpusztitdsa.

- 01, eddig egyedi folyamatos elsrit6s.

- Teljes cinkezett ac6l berendez6s, ami hosszrltSvon v6d a korr6zi6 ellen.

- Egyszer( 6s biztons6gos haszn6lat. Egy k6zzel felhtzhat6 6s elhelyezhet6.

-A f6ld felett elhelyezked6 elsiit6 mechanizmus, amely ez 5ltal v6dve van a szennyez6d6st6l vagy az id6j6r6si befolydst6l.

Felhasznriltf i k6ziktinyv (utasitis)
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/2.itbra/

Figyelmeztet6s: Soha ne fosia mee a csaoddt a torkolat ir{nv{b6ll

2. Biztonsdgi e16irdsok 6s felhaszndlds
Biztonsfgi el6irfsok:
A berendez6st 6s a toltdnyeket mindig elz6rva, gyermekek szhmilra nem hozz6ferhet6en trirolja. Fiatalkorfaknak l8
ev alatt a haszndlata tilos. A berendezest 6s a toltenyeket egym6st6l elkiilonitve kell tdrolni. A megloltott berendezest

soha ne forditsa torkolattal sajilt maga vagy mrlsok iranyibal Soha ne fogja meg a csapdr{t a torkolat iranyib6l! ldsd 2.
lbra
Felhasznflfs:
A berendez6st tilos nyilviinos ter[letek 6s utak k0zel6ben haszniilni ! Csak olyan helyen hasznrilhato ahol teljess6ggel
kiztirt a gyermekek ds hr2i6llatok hozz6f6r6sel A berendez6st csak az el6irt felhasznriLisi c6lra szabad haszniilni.
Helyelen vagy nem megfelel6 felhaszndlds eset6n srilyos s6ri.il6sek vesz6lye 6ll fenn a torkolatttiz forr6 griasugardt6l!
/3.ibral
Hasznf lat:
A berendez6st mindig a fogantytval felfeld kell tartani! (lasd 3. 6bra) Csak r6szben felh[zott (kisd 5.dbra) vagy fel
nem htizott rillapotban (lasd l. dbra), szabad a berendezdst kdzben tartani! Haszniilaton kfvul a toltenltart6t tarolja
kulon a berendezdst6l. :
Megtdlt6s:
Minden egyes hasznrilat el<itt ellen6rizni kell, hogy a berendez6s fel nem hrizott iillapotban ( I .ribra)
szennyez<id6smentes 6s minden mozg6 alkatr6sze szabadon mozgathat6. A szabad mfik0d6s ellen6rz6se utiin csavarja
ki a t0lt6n),tart6t.
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/4.irbral
Htzza fel f6lig a berendez6st:
A felh0z6kart tolja a torkolat irrinydba a biztosit6 gytiriit hajtsa rd a felhriz6karra, (lasd 4.ribra). A berendezdst
kizrir6lag ebben az 6llapotban szabad letenni vagy kezelni. A tdltdnytart6ba helyezze be a 9 x lTmm-es vakloltdnyt.
Csavarja be a t0lt6nytart6t a berendez6sbe.

/5. ihra/
A berendez6st ftlighinza fel (A). Ebben az dllapotban ajriratba kell helyezni (B), majd a felh0zokart addig hrizni,
mig az elstit6kar nyerg6be beakad.A
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16. ihral
Hajtsa el6re a biztosit6gyiiriit - ezzel a kicsapda elesitve van 6s elstithet6 (6.6bra).

17. ttbra/
Tdltdny kiv6tele elsiit6s utfn:
Fdlightzza fel a berendezdst ds biztositsa. Tdvolitsa el a tdltenyhiivel),t. Hogy biztos legyen benne, nem maradt
elsiiletlen t0lt6ny a berendez6sben, mindig trivolitsa el a toltdnltartot a kicsapd6b6l ha miir nem haszn6lja. A
toltdnyhuvely konnyen eltavolithat6 egy szog vagy miis megfelel<i tergy segitsdgdvel a torkolat irany6b6l.
Az el nem siilt berendez6s kiiirft6se:
Hajtsuk hAtra a biztosit6 gyiiriit, hrizzuk hiitra a felhriz6kart - beakad a biztosit6 gf,rinibe, 6s igy kezelhet6 f6lig
felhrizott helyzetbe ker0l (7. 6bra). VegyUk ki a berendezdst aznregb6l, t6volitsuk el a tdltenytart6t, majd vegyuk ki
bel6le a toltenlt.

Felhasznd16s:
Az ilregi rrigcsril6 elleni locsapda 3-as szintfi toltettel (s6rga) rendelkezo 9 x l7 mm-es vaktolt6nyekkel miikodik. Csak ezek a toltdnyek vannak enged6lyezve a

csapdiiban val6 haszniilatra. Ezek avizfillo t0ltdnyek biaositj6k az tiregi riigcsill6k sikeres elejtesdt 6s az illlawddelem szempontj6b6l megfelel6 villdmgyors
elpusztitasAt. A rdgcs6l6 nem egy loved6k, hanem a vaktOltdny magas gdznyomtisa pusztitja el, ami a r6gcsril6 tudej6t szakitja sz6t. A rrigcsdl6kat sokszor 20-30cm
t6vols6gra loki vissza a torkolattiiz.
Biztonsfgi vizsgflat:
A l6csapda biaonsiigos haszniilatahoz ajiinlott hdromdvente egyszer biztonstigi szakdrttii vizsgdlatot elvdgeztetni.
A berendez6s karbantart{sa:
A berendezest ajrinlott hasznilat utiin alaposan lemosni forr6 vizzel,hogy a foldet 6s a homokot eltdvolitsuk. Ezutiin hagyjuk megszaradni, majd enyhdn olajozzuk
be a mozg6 alkatr6szeket. Legfontosabb a t0lt6nltart6 6s a menetek tisztrintartasa. Ezt a berendezds hibritlan m0kOddssel 6s hosszf 6lettartammal hrikilja meg!

Figyelmeztet6s:

A k6sziil6k hasznflatakor ktiltintis 6vatossdgal kell eljrlrni, hasznf lati utasftdst be kell tartani, mert a k6sziil6k sf lyos,
esetleg hal6los s6riil6s okozdsdra is alkalmas lehet!

A berendez6st tilos term6szetv6delmi valamint nyilt teriileteken, gyermekek vagy h6ziSlatok 6ltalhozzif6rhetS teriileten
haszn6lni. A berendez6st tilos hasznf lni minden v6dett 6llat ellen hasznilni! Miel6tt hasznf latba veszi gy6z6djtin meg 16la
hogy nincs v6dett iiregi 6llat a ftildteriileten, mint:

Ktiztins6ges vakond (Talpa europeae), Nyugati ftildikutya (Nannospalax leucodon), K0ztins6ges k6szapocok (Arvicola
terrestris)

Haszndlatkor figyelembe kell venni az 5llatok v6delm616l sz616 1998. 6vi XXXVIII. ttirv6ny el6irdsait!

A gyirt6 6s a forgalmaz6 semmilyen felel6ss6get nem villal a berendez6s nem szakszerii, helytelen, vagy a felhasznSldsi
c6lnak nem megfelel6 haszn6lata eset6n okozott krlrok6rt vagy s6riil6sek6rt. A felhasznil6s csak a biztonsdgi el6irisok
betartSsdval enged6lyezett. Ezek be nem tartdsa eset6n minden k5r6rt 6s s6riil6s6rt a felhaszndl6 a felel6s.
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Tartisa, forgalmazdsa 6s haszndlata csak l8 6ven feliili szem6ly szSmdra enged6lyezett!
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