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Victor® Elektrisk Rottefælde 
 

Brugsanvisning 
Step #1: Med en træ- eller plastickniv anbringes/smøres lidt lokkemiddel 

(jordnøddesmør/chokoladepålæg el. lign.) gennem hullerne i 
bagpladen. Lad også lidt lokkemiddel sidde tilbage på ydersiden; rotter 
er nysgerrige og kan på denne måde få en ”smagsprøve”  uden  at 
skulle gå ind i fælden. 
Læg evt. en smule madding i indgangshullet, f.eks. en rosin, 
chokolade eller lidt brødkrummer.  

Step #2:  Sæt  tænd/sluk  knappen  på  ”O”.  Indsæt  4  C-batterier i 
batterirummet.  

Step #3: Placér fælden på et sted med rotteaktivitet. Se efter rotteveksler 
og gnavespor. Rotter foretrækker at løbe langs vægge. Sæt derfor 
fælden langs en væg parallelt med vekslen. 

Step #4:  Sæt  tænd/sluk  knappen  på  ”I”  og  fælden  er  tændt.  Et  grønt  lys  
vil blinke én gang som tegn på, at fælden er opsat korrekt. Når en 
rotte er fanget vil fælden blinke grønt i op til 24 timer. 4 C-batterier vil 
kunne aflive ca. 12 rotter. 

Step #5: Afbryd på tænd/sluk-knappen inden den døde rotte fjernes. 
Tilse fælden dagligt. En død rotte, som ligger flere dage i fælden,  

vil kunne ødelægge de eleektriske komponenter. 
 

ADVARSEL: 
Forkert brug af fælden kan give elektrisk stød.  
Anvend ikke fælden i områder, hvortil børn og små kæledyr har 
adgang. 
Kun til indendørs brug i tørre omgivelser.  
Sænk ikke fælden ned i vand. 
Anvend fælden med forsigtighed ! Håndter ikke fælden når den er  
tændt. 
Rør aldrig ved fældens metalplader, når fælden er tændt. 
Elektromagnetisk stråling. Fælden udsender elektromagnetisk stråling 
under afladning. Personer med hjerteproblemer, pacemaker eller lignende 
bør udvise stor forsigtighed ved omgang med fælden. 
Brand- og eksplosionsfare. Anvend ikke fælden nær brændbare 
væsker/dampe eller tørt brændbart materiale.  
Anvendes altid på en tør og ren overflade. Afladningen kan trække gnister 
som kan antænde de nævnte materialer. 
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