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Placering

Når ALP’en er aktiveret formes den med 
tommelfingre og pegefingre til at passe 
ind i beskyttelseshætten. ALP’en kan lige 
præcis være der.

OBS: Vær opmærksom på ikke at skubbe 
den for langt ind. Placer ALP’en så den er 
ca. 3 mm ovenfor hættens kant sådan at 
ALP’en kan skrues korrekt på A24 enheden.

Monter Beskyttelseshætten

Efter ALP’en er monteret på 
lokkemiddelsgevindet tryk let ned på 
beskyttelseshætten til gevindet rammes og 
skru hætten på. ALP’er er nu monteret  
og aktiveret.

Noter aktiveringsdato

ALP’en skal udskiftes efter 6 måneder. 
Noter derfor aktiveringsdatoen så du 
husker hvornår den skal udskiftes (sammen 
med gas patronen). Det er ikke nødvendigt 
at tilse ALP’en før den skal udskiftes.

Aktivering

Fjern mønten fra toppen. Dette aktiverer 
lokkemiddel doserings automatikken ALP, 
som herefter er aktiv i 6 måneder.

Gem de 10c fra New Zealand til din 
næste drømmerejse.
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Monter ALP

Placer forsigtigt beskyttelseshætten med 
ALP’en på lokkemiddels gevindet og drej 
to gange med uret. Dette sikre at ALP’en er 
monteret sikkert på gevindet.
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Fjern låg

Fjern nu låget til lokkemidlet. En mindre 
mængde lokkemiddel kan komme ud.  
Brug dette til at lokke skadedyrene 
hurtigere til enheden, ved at smøre det på 
plast trappen nedenfor enheden, således at 
duften spredes i sokkel kanalen.
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ALP
Udskift efter 
6 måneder



Minimer kontrol besøgene – 
maksimer skadedyrsbekæmpelsen

Goodnatures Automatiske Lokkemiddels Pumpe (ALP) doserer 
langtidsholdbar chokolade lokkemiddel konstant i 6 måneder. 
Dette betyder at din Goodnature A24 enhed sikrer en kontinuerlig 
skadedyrsbekæmpelse med kun 2 tilsyn per 12 måneder. 

Monter ganske enkelt dine A24 enheder, aktiver ALP’erne, monter 
gas patronen og forlad stedet velvidende, at dine enheder er 
konstant attraktive for og klar til at bekæmpe forbipasserende 
skadedyr.

Goodnature ALP’ernes chokolade lokkemiddel er grundigt testet i 
New Zealand hvor teknologien stammer fra. Lokkemidlet er testet 
over store landområder, hvor man er lykkedes med at bekæmpe 
rottebestanden markant.

Brugen af Goodnature A24 enheder og ALP’er er et godt og 
effektivt alternativ til skadedyrsbekæmpelsen med traditionelle 
fælder og den, indtil videre, tilladte kortvarige brug af gift.  

Nu er det blot op til dig at finde ud af, hvad den tid, du sparer 
ved brugen Goodnature enhederne, skal bruges til; udvidelse af 
forretningen, dage på kontoret eller mere tid med familien. Alt 
imens den nyeste teknologi indenfor skadedyrsbekæmpelse gør 
arbejdet. 

KOMMENTARER TIL MANUALEN – vi har en ambition om 
løbende at forbedre både vores teknologi og vores manualer til 
dette produkt. Du er derfor velkommen til at skrive til  
post@camro.dk hvis du har nogle gode ideer til os.

TRYKKAMMER

LOKKEMIDDELSKAMMERET

AKTIVERINGS MØNT

ALP DOSERINGS AUTOMATIK

LOKKEMIDDELS DISPENSER

LOKKEMIDDELSHÆTTE

DAG 180 
Når al lokkemidlet er presset  

ud er det tid til at skifte ALP’en

DAG 90 
Der genereres gas i det øvre kammer 

som presser lokkemidlet ud

DAG 01 
Fjern mønten og ALP  

automatikken er aktiveret

oodnature 

See you in 6 month
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