
KAJ PAKET VSEBUJE

1x Past za miši
1x Lestev za na 
pokrov

KORAKI ZA INŠTALACIJO

Pokrov lahko pritrdite na kakršno koli vedro 
imate doma, z dimenzijo 305mm.

NAVODILA

PAST ZA MIŠI

NAVODILA

KAKO UPORABITI

NAVODILA

KAKO PAST DELUJE

1. Miši zlezejo po lestvi, proti vabi v tunelu.
2. Miš bo stopila na tehtano ploskev, ko bo šla proti vabi.
3. Ploskev se bo zaguncala, ko bo miš stopila nanjo in bo 
padla v vedro.
4. Ploskev se avtomatsko postavi nazaj za naslednjo miš.

KJE UPORABLJATI PAST

OPOZORILO

KONTAKT

sestaviti in uporabiti.

zaprtih prostorih - kuhinja, klet, spalnica,…

2. Past postavite na vedro, poskrbite, da ni kakor koli 
upognjena ali deformirana in da sponke na pasti niso 
upognjene navznoter.

pritrdite lestev.

5. Ko jih ujamete, jih lahko spustite v gozd ali pa vedro 
napolnete do polovice z vodo ali oljem, tako je past usodna.

E-mail: support@d4web.eu

GARANCIJA 

Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo 

ima rok uporabnosti 24 mesecev od datuma prejema 
izdelka. 

INSTRUKCIJOS INSTRUKCIJOS INSTRUKCIJOS

- 1x Pelių gaudyklė 
(į komplektą neįeina kibiras)

- 1x Rampa gaudyklės 
dangčiui

KĄ APIMA PAKUOTĖ 
1.Pelės užlipa ant rampos link masalo tunelio viduje.
2.Pelės užlipa ant pasvertimo platformos, kad suėstų masalą.
3.Platforma pakibs po pelių svoriu ir privers jas nukristi į kibiro 
   vidų. 
4.Platforma automatiškai persikels kitai pelei.

KAIP VEIKIA ŠI GAUDYKLĖ

KUR NAUDOTI ŠIĄ GAUDYKLĘ

ĮSPĖJIMAS

Garantija

Susisiekti

- Dangtį galite uždėti ant bet kokio namuose turimo 
305 mm dydžio kibiro.

MONTAVIMO ŽINGSNIAI

ĮRENGIMO INSTRUKCIJOS

Garantija galioja 24 mėnesius nuo įsigijimo datos. Garanti-
ja galima pasinaudoti bendrovėje D4 WEB d.o.o., 
Brezovce 6, 1236 Trzin, Slovenija. Galite prašyti pakeisti 
prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus. Atsiųskite 
mums el. laišką, nurodydami užsakymo numerį ir pirkimo 
datą. Produktas turi galiojimo laiką, kuris trunka vienerius 
metus nuo atidarymo.

El. Paštu: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Brezovce 6, 1236 Trzin, Slovenija

PELIŲ GAUDYKLĖ

1.Sukurkite masalą užtepdami žemės riešutų sviesto po 
priekine kibiro dangčio puse, taip pat rekomenduojame į 
kibiro vidų įdėti šiek tiek saulėgrąžų sėklų.

2.Uždėkite gaudyklę ant kibiro, įsitikinkite, kad jis nėra 
iškreiptas ar kaip nors deformuotas ir kad gaudyklės 
spaustukai nėra sulenkti į vidų.

3.Surinkite pateiktą rampą; įspauskite ją į spąstų šone 
esantį lizdą.

4.Pastatykite gaudyklę ten, kur pelės renkasi dažniausiai.

5.Sugavę peles galite jas paleisti į mišką arba iki pusės 
pripildyti kibirą vandens ar aliejaus, kad spąstai taptų 
mirtini.

Spąstus galite naudoti bet kur lauke, sode arba tvarte, garaže, 
pašiūrėje... Kadangi spąstams nereikia jokių cheminių 
medžiagų ir jie neskleidžia stiprių kvapų, tai galima naudoti ir 
patalpose - virtuvėje, rūsyje, miegamajame...

Šis gaminys nėra žaislas, nepalikite su juo vaikų be priežiūros.
Gaudyklė veikia tik tuo atveju, jei atidžiai laikysitės instrukcijų, 
kaip ją surinkti ir naudoti.


