
Du har valt en produkt från Solsbo Vilt som du kommer 
att ha mycket nytta av under många år framöver.

Denna aktivitetstrumma har genomgående högkvalitativa komponenter och 
 säkerställer tillförlitlighet under alla årstider, även vid kontinuerlig  användning. 

 Trumman har ett  patenterat låssystem vilket säkerställer att inte den inte kan öppnas 
utan verktyg.

RENGÖRING
•  Öppna trumman på sidan med låsringen genom att lossa de två skruvarna, lossa ringen och ta bort gaveln.
•  Töm trumman helt.
•  Trumman kan nu rengöras med vatten, även med högtryckstvätt. Vi avråder från att använda rengöringsmedel för 

att inte ge trumman en långvarig doft.
• Låt trumman torka före påfyllning.

MONTERING
•  Öppna trumman på sidan med låsringen genom att lossa de två skruvarna, lossa låsringen och ta bort gaveln.
•  Fäst säkringen på trumman enligt bilden (BILD 1). Ett litet spärrhandtag är att rekommendera som verktyg.  

Görs med fördel hemma på ett golv där du lätt kan hitta delarna om du tappar dem.
•  Sätt fast gaveln, vrid på ringen och skruva fast de två skruvarna igen.

PLACERING
•  Hitta en lämplig plats, till exempel en öppning i skogen, på ett fält som ej brukas eller vid din åtel, för att lägga ut 

trumman.
•  Tryck ned jordankaret i marken så långt som möjligt. Handtagets undre del ska om möjligt ända ned.

FYLLNING
•  Vrid skivan på gaveln (BILD 2) så att alla hål är synliga.
•  Fyll på med foder genom dessa hål. Du kan fylla hela gaveln på en gång och skaka lite lätt på trumman för att det 

ska rinna ned i trumman. Du behöver alltså inte skruva av den löstagbara delen varje gång du ska fylla trumman.
•  Vrid skivan tills alla hål är stängda. Tycker du att skivan går för lätt drar du åt den med en skift- eller blocknyckel.

TIPS
•  Att tillsätta mald anis och en kaliber från Smäll, www.smell.nu, till fodret i trumman ökar avsevärt dess attraktions-

kraft.
•  Det rekommenderas inte att placera en åtelklocka i trumman, eftersom vildsvinens omilda hantering av trumman 

kan skada klockan.
•  När du placerat ut trumman första gången så rekommenderar vi frekventa besök på platsen för att kontrollera om 

vildsvinen varit vid tunnan. Enklast görs detta genom att luta en eller flera pinnar mot trumman för att inte trampa 
omkring mer än nödvändigt på platsen.

BILDERNA SOM ANGES OVAN HITTAR DU PÅ BAKSIDAN AV DENNA BESKRIVNING.
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