
КАКВО СЪДЪРЖА КОМПЛЕКТЪТ:
• 1 Х КАПАН ЗА 
МИШКИ (КОФАТА НЕ 
Е ВКЛЮЧЕНА)
• 1 Х СТЪЛБА ЗА 
КАЧВАНЕ ДО 
КАПАКА

СТЪПКИ ЗА МОНТИРАНЕ
Можете да сложите капана-капак, на всяка кофа с която 
разполагате вкъщи, стига да е с размери 305 мм.

УКАЗАНИЯ

КАПАН ЗА МИШКИ

УКАЗАНИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАСТРОЙКА

УКАЗАНИЯ

КАК РАБОТИ ТОЗИ КАПАН

1.Мишките се изкачват по рампата към стръвта в тунела.
2.Мишките ще се протегнат към подвижната платформа за 
да достигнат стръвта.
3.Платформата се залюлава от тежестта на мишките и те 
падат в кофата.
4.Платформата автоматично ще се нулира в очакване на 
следващата мишка.

КЪДЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ КАПАН

Можете да използвате капана навсякъде, където искате на 
открито в градината или в хамбара, гаража,под навеса,... 
защото той не съдържа химикали и не отделя силни 
миризми, заради това можете да сего използвате и на 
закрито - кухня, мазе, спалня...

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ГАРАНЦИЯ

КОНТАКТ

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и 
може да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji 
Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен 
продукт се заменя с нов напълно безплатно или се 
възстановява сумата за покупка на продукта. Моля, 
изпратете ни е-mail с номер и дата на поръчка. Срокът на 
гаранцията изтича 24 месеца след датата на покупка на 
продукта.

Този продукт не е играчка, не оставяйте децата без 
надзор с него.
Капанът работи само ако внимателно следвате 
инструкциите за сглобяване и употреба.

1. За стръв можете да използвате фъстъчено масло, като 
го намажете по капака на кофата, можем да 
препоръчаме също и слънчогледови семки в кофата.
2. Поставете капана на кофата, като се уверите, че не е 
изкривен или деформиран по някакъв начин и , че 
щипките на капана не са огънати по някакъв начин.
3. Сглобете предвидената за изкачване рамка, като я 
натиснете в дупките отстрани на капана.
4.Поставете капана на мястото ,където мишките се 
събират най-много.
5. Когато мишките се хванат в капана, можете да ги 
освободите в гората, или предварително да напълните 
кофата наполовина с вода или масло, което ще направи 
капана смъртоносен.

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia


