
CO ZAWIERA OPAKOWANIE 
• 1x Pułapka na myszy 
(wiadro nie jest 
załączone)
• 1x drabinka do 
pokrywy pułapki

MONTAŻ

Pokrywę można umieścić na każdym rodzaju wiadra, jakie 
posiadasz w domu, o wymiarze 305 mm.

INSTRUKCJE

PUŁAPKA NA MYSZ

INSTRUKCJE

INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTRUKCJE

JAK DZIAŁA TA PUŁAPKA

1. Myszy wspinają się po drabince w kierunku przynęty znajdu-
jącej się w tunelu.
2. Myszy wyjdą na obciążoną platformę, aby zjeść przynętę.
3. Platforma wychyli się pod ciężarem myszy i sprawi, że wpad-
nie ona do wiadra. 
4. Platforma automatycznie zresetuje się dla następnej myszy.

GDZIE STOSOWAĆ TĘ PUŁAPKĘ

Pułapkę można stosować w dowolnym miejscu na zewnątrz w 
ogrodzie lub w stodole, garażu, szopie… Ponieważ pułapka nie 
wymaga użycia żadnych środków chemicznych i nie wydziela 
silnych zapachów, może być również stosowana w pomieszcze-
niach zamkniętych - w kuchni, piwnicy, sypialni…

OSTRZEŻENIE

GWARANCJA

KONTAKT

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące od daty zakupu. Z 
gwarancji można skorzystać w firmie D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 
24g, 1235 Radomlje, Słowenia, żądając bezpłatnej wymiany lub 
zwrotu wartości nieodpowiedniego produktu.
Wyślij do nas e-mail z numerem zamówienia i datą zakupu. 
Okres przydatności produktu do spożycia wynosi 24 miesiące od 
daty otrzymania produktu.

Ten produkt nie jest zabawką, nie pozostawiaj dzieci z nim bez 
opieki.
Pułapka działa tylko wtedy, gdy dokładnie przestrzegasz 
instrukcji jej montażu i użytkowania.

1. Stwórz przynętę poprzez rozprowadzenie masła orzechowego pod 
przednią stroną pokrywy wiadra, zalecamy również umieszczenie 
kilku nasion słonecznika wewnątrz wiadra.
2. Umieść pułapkę na wiadrze, upewnij się, że nie jest ono wypac-
zone lub zdeformowane w jakikolwiek sposób i że klipsy na pułapce 
nie są wygięte do wewnątrz.
3. Zmontuj dostarczoną drabinkę; wciśnij ją w szczelinę z boku 
pułapki.
4. Umieścić pułapkę w miejscu, gdzie myszy gromadzą się 
najczęściej.
5. Po złapaniu myszy można je wypuścić w lesie lub napełnić wiader-
ko do połowy wodą lub olejem, co czyni pułapkę śmiertelną.

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


