
MIT TARTALMAZ A CSOMAG
• 1x egérfogó (VÖDÖR 
NEM TARTOZÉK)
• 1x rámpa a 
csapdafedélhez

TELEPÍTÉSI LÉPÉSEK

A fedelet bármilyen otthonában lévő vödörre ráhelyezheti, 
amelynek mérete 305 mm.

UTASÍTÁS

Egércsapda

UTASÍTÁS

BEÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK

UTASÍTÁS

HOGYAN MŰKÖDIK EZ A CSAPDA

1. Az egerek az alagút belsejében másznak fel a rámpán a csali 
felé.
2. Az egerek rálépnek a súlyozott platformra, hogy megegyék a 
csalit.
3. Az emelvény az egerek súlya alatt megleng, így a vödörbe 
esnek.
4. A platform automatikusan visszaáll, készen a következő 
egérre.

HOL HASZNÁLJA EZT A CSAPDÁT

A csapdát bárhol használhatja a szabadban, a kertben, vagy egy 
pajtában, garázsban, fészerben,… Mivel a csapda nem igényel 
semmilyen vegyszert, és nem ad ki erős szagokat, beltéren is 
használható - konyhában, hálószobában…

FIGYELEM

GARANCIA

KAPCSOLAT

A garancia a vásárlástól számított 24 hónapig érvényes. A 
jótállást a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Szlovénia cégtől igényelheti, kérve a nem megfelelő termék 
értékének visszatérítését vagy ingyenes cseréjét.
Küldjön nekünk egy e-mailt a megrendelés számával és a 
vásárlás dátumával. A termék eltarthatósága a termék átvételétől 
számított 24 hónap.

Ez a termék nem játék, ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül 
vele.
A csapda csak akkor működik, ha gondosan követi az 
összeszerelésre és használatra vonatkozó utasításokat.

1. Kreáljon egy csalit úgy, hogy például földimogyoróvajat ken 
a vödör fedelének elülső része alá. Azt is javasoljuk, hogy 
tegyen néhány napraforgómagot a vödörbe.
2. Helyezze a csapdát egy vödörre, győződjön meg arról, hogy 
az semmilyen módon nem nyomódott meg vagy deformálódott 
el, és hogy a csapda kapcsai nem hajlódtak-e el befelé.
3. Szerelje össze a csomagban található rámpát; majd nyomja 
be a csapda oldalán lévő nyílásba.
4. Helyezze el a csapdát ott, ahol az egerek a legjobban 
gyülekezni szoktak.
5. Ha elkapta az egereket, akkor vagy kiengedheti őket az 
erdőbe, vagy feltöltheti a vödröt félig vízzel vagy olajjal, ami 
halálossá teszi a csapdát.

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


