
Èasti pasce:

1 - poistka na tele pasce
2 - spodné telo pasce
3 - vrchné telo pasce
4 - ramená pasce - dva krát
5 - gu¾atá podložka na návnadu
6 - háèik na zaistenie

Návod na použitie:

1. Na gu¾atú podložku na návnadu (5) pripevníme návnadu. 
2. Vrchné telo pasce (3) zatlaèíme k spodnej èasti tela pasce (2).
3. Poistku tela pasce (1) zasunieme otoèením na vrchnú èas� tela pasce (3).
4. Ramená pasce (4) roztvoríme. 
5. Cez otvorené rameno pasce (4) zasunieme a zaistíme háèik na zaistenie (6).
6. Poistku na tele pasce (1) otoèením odistíme.
7. Pasca sa zaklopí v momente, keï škodná zver �ahaním 
    návnady zdvihne gu¾atú podložku na návnadu (5).
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Konštrukcia pasce a jej technické riešenie je prispôsobené tak, aby nemohlo dôjs� k žiadnemu zraneniu èloveka pri náhodnom 
stupnutí na pascu. K zneškodneniu zveri dochádza humánnym spôsobom, pri ktorom zver netrpí, je okamžité, bezbolestné a rýchle.

Je zakázané používa� pascu v prírode a na verejne vo¾ne dostupných priestoroch. 
Pasca sa nesmie akýmko¾vek spôsobom upravova� alebo meni� svoju funkciu.

Pasca na potkany 601
2.40391
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