
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. 

INSTRUKCIJA INSTRUKCIJA INSTRUKCIJA

- 1x Peļu slazds 
(SPAINIS NAV IEKĻAUTS)

- 1x Trepītes slazdam

KAS IETILPST IEPAKOJUMĀ? 
1. Peles kāps pa trepītēm uz ēsmas pusi, kas atrodas tunelī.
2. Pele nokļūs uz svērtās platformas, lai apēstu ēsmu.
3. Platforma sašūposies un pele iekritīs spainī.
4. Platforma automātiski nonāks atpakaļ sākuma pozīcijā, 
aujot notvert nākamās peles.

KĀ ŠIS SLAZDS DARBOJAS?

KUR IZMANTOT ŠO SLAZDU?

BRĪDINĀJUMS

Garantija

MŪSU KONTAKTI

- Varat novietot slazdu uz jebkādu spaini, kas jums ir mājās, 
ar apkārtmēru 305 mm.

UZSTĀDĪŠANAS SOĻI

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

Garantija ir derīga 24 mēnešus kopš iegādes datuma. 
Garantiju varat izmantot D4 WEB d.o.o., Brezovce 6, 1236 
Trzin, Slovēnija, pieprasot bezmaksas preces apmaiņu vai 
naudas atmaksu nepiemērotā produkta vērtībā. Atsūtiet 
mums e-pastu ar pasūtījuma numuru un pasūtījuma 
datumu. Paredzēts, ka produkts ir dzīvotspējīgs 24 
mēnešus kopš iegādes datuma.

E-pasts: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Brezovce 6, 1236 Trzin, Slovenija

PEĻU SLAZDS

1. Izlieciet ēsmu – piemēram, varat uzsmērēt zemesriekstu 
sviestu spaiņa vāka priekšpusei. Mēs iesakām arī ievietot 
saujiņu saulespuķu sēklu iekšā spainī.

2. Uzlieciet slazdu uz spaiņa, pārliecinieties, ka tas nav 
kādā veidā deformējies un, ka slazda klipši nav izvērpušies 
uz iekšu.

3. Salieciet trepītes, ievietojiet tās tam paredzētajā vietā 
slazda sānā.

4. Novietojiet slazdu tur, kur peles visvairāk apgrozās.

5. Kad notversiet peles, varēsiet vai nu tās izlaist mežā, vai 
piepildīt pus spaini ar ūdeni vai eļļu, kas padarīs slazdu 
letālu.

Varat izmantot šo slazdu visur, kur vēlaties – ārā dārzā vai 
kūtī, garāžā, šķūnī,… Tā kā slazdā nav jāizmanto nekādas 
ķīmiskās vielas un tam nav specifiska smarža varat to izman-
tot iekštelpās – virtuvē, pagrabā u.t.t.

Šis produkts nav rotaļlieta, neatstājiet bērnus bez uzraudzī-
bas ar to. Slazds darbosies tikai tad, ja sekosiet tā salikšanas 
un lietošanas instrukcijām.


