
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
• 1x Ποντικοπαγίδα (Ο 
ΚΑΔΟΣ ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)
• 1x Ράμπα για καπάκι 
παγίδας

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μπορείτε να τοποθετήσετε το καπάκι σε οποιοδήποτε είδος κάδου που έχετε στο 
σπίτι, με διάσταση 305 mm. 

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΑΓΙΔΑ

Τα ποντίκια ανεβαίνουν στη ράμπα προς το δόλωμα μέσα 
στη σήραγγα.
Τα ποντίκια θα βγουν στη σταθμισμένη πλατφόρμα για να 
φάνε το δόλωμα.
Η πλατφόρμα θα αιωρείται κάτω από το βάρος των 
ποντικιών και θα τα κάνει να πέσουν μέσα στον κάδο.
Η πλατφόρμα θα επανέλθει αυτόματα για το επόμενο 
ποντίκι.

ΠΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παγίδα οπουδήποτε 
θέλετε σε εξωτερικούς χώρους στον κήπο ή σε στάβλο, 
γκαράζ, υπόστεγο,… Επειδή η παγίδα δεν απαιτεί χημικές 
ουσίες και δεν εκπέμπει έντονες μυρωδιές, μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί στο εσωτερικό: κουζίνα, υπόγειο, 
υπνοδωμάτιο…

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. 
Μπορείτε να διεκδικήσετε την εγγύηση από την D4 WEB 
d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία, ζητώντας 
δωρεάν αντικατάσταση ή επιστροφή της αξίας του 
ακατάλληλου προϊόντος.
• Στείλτε μας ένα e-mail με τον αριθμό παραγγελίας και την 
ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες 
από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι, μην αφήνετε τα παιδιά 
χωρίς επίβλεψη.
Η παγίδα λειτουργεί μόνο εάν ακολουθήσετε προσεκτικά 
τις οδηγίες για τη συναρμολόγηση και τη χρήση της.

1. Δημιουργήστε δόλωμα απλώνοντας φυστικοβούτυρο κάτω 
από την μπροστινή πλευρά του καπακιού. Σας προτείνουμε 
επίσης να βάλετε μερικούς ηλιόσπορους μέσα στον κάδο.
2. Βάλτε την παγίδα σε έναν κάδο, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει 
στραβώσει ή παραμορφωθεί με οποιονδήποτε τρόπο και ότι τα 
κλιπ στην παγίδα δεν είναι λυγισμένα προς τα μέσα.
3. Συναρμολογήστε την παρεχόμενη ράμπα. Πιέστε την στην 
υποδοχή στο πλάι της παγίδας.
4. Τοποθετήστε την παγίδα εκεί που τα ποντίκια μαζεύονται 
περισσότερο.
5. Όταν πιάσετε τα ποντίκια, μπορείτε είτε να τα αφήσετε έξω 
στο δάσος είτε να γεμίσετε τον κάδο μέχρι τη μέση με νερό ή 
λάδι, γεγονός που καθιστά την παγίδα θανατηφόρα.

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


