
CE INCLUDE PACHETUL 
1x Capcană șoareci 
(GĂLEATA NU E 
INCLUSĂ)
1x Rampă pentru 
capacul capcanei

ETAPE INSTALARE
Puteți plasa capacul pe orice găleată pe care o aveți acasă, cu 
dimensiuni de 305 mm. 

INSTRUCȚIUNI

CAPCANĂ ȘOARECI

INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

INSTRUCȚIUNI

CUM FUNCȚIONEAZĂ CAPCANA

1. Șoarecii se cațără pe rampa dinspre momeala din tunel.
2. Șoarecii vor încerca să mănânce momeala.
3. Platforma se va învârti sub greutatea lui și acesta va cădea 
astfel în găleată.
4. Platforma se va reseta automat pentru următorul șoarece.

UNDE SĂ UTILIZAȚI CAPCANA
Puteți utiliza capcana oriunde doriți în afara grădinii sau în 
garaj....deoarece capcana nu necesită chimicale și nu emite 
mirosuri puternice poate fi folosită în interior – bucătărie, beci, 
dormitor…

AVERTISMENT

GARANȚIE

CONTACT

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi-
cată la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove-
nia, cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a 
produsului defect. Vă rugăm să ne trimiteți un email cu numărul 
comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni de 
la data facturii.

Acest produs nu e o jucărie, nu lăsați copiii nesupravegheată cu 
ea.
Capcana funcționează doar dacă urmăriți instrucțiunile cu 
atenție despre cum să asamblați și cum să îl folosiți.

1. Creați momeală aruncând unt de arahide sub partea frontală a 
capacului, recomandăm să puneți câteva semințe de floarea soarelui 
în găleată.
2. Puneți capcana pe găleată, asigurați-vă că nu se îndoaie sau 
deformează și că marginile capcanei nu sunt îndoite spre interior.
3. Asamblați rampa furnizată, apăsați până ce intră în slotul de pe 
marginea capcanei.
4. Plasați capcana, unde va aduna cei mai mulți șoricei.
5. Când prindeți șoriceii, puteți să le dați drumul în pădure sau puteți 
umple găleata cu ulei sau apă, ceea ce face capcana letală. E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia


