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Капан за полевки и подземни гризачи 4-ри броя комплект 
Инструкция за употреба 

Art.-N 700764 

 

Защитна скоба 

Спусък 

Кука 

S-образна крива 

1. Инструкции за безопасност 
• Устройството, опаковъчните материали 
и др. не трябва да се поставят в ръцете 
на деца. Децата не могат да играят с 
устройството. 
• Не зареждайте капана, докато не бъде 
поставен в тунела. Използвайте чифт 
ръкавици, за да поставите капана, за да 
се предпазите от случайно 
освобождаване на резето. 
• Трябва да се определи дали 
устройството е подходящо за съответната 
употреба. 
2. Съдържание 
• 4x Баварски капанa за подземни гризачи 
• Инструкция за употреба. 
3. Поставяне на капана 
Полевките, които копаят в градината, 
могат да причинят значителни щети на 
корените на растенията и зеленчуците. Те 
копаят тунели в земята в търсене на 
храна. Капанът се поставя в един от 
тунелите. Използвайки двата капана в 
един и същи тунел, подземните гризачи 
може да бъдат уловени и от двете посоки. 
Преди първата употреба изплакнете 
капана с чиста, топла вода и го поставете 
в градината за няколко дни, за да 
избегнете всякакви „чужди“ миризми по 
устройството. 
 

1. Първо се уверете, че животното, което 
искате да хванете не е защитен вид в 
съответната държава, в която ще се 
използва капана.  
2. Намерете подземния тунел с помощта на 
тънък прът или тел. Пробождайте земята на 
предполагаемото място на, което искате да 
поставите капана. Ако след няколко 
сантиметра шилото пропадне лесно в земята 
и след това отново стане по-твърд, тунелът 
вероятно е там. 
3. Изрежете плоча от тревният чим и пръст и 
почистете тунела. Натрупайте малко пръст в 
средата на тунела, за да поддържате капана 
прав. 
4. Заредете капана, като издърпате скобата 
на скобата (1). Фиксирайте скобата на 
скобата, като дръпнете спусъка (2) напред, 
докато куката (3) задържи скобата на скобата 
към точката на S-образната крива (4). 
5. Поставете капаните в прохода с 
отворените краища, обърнати в 
противоположни посоки. Капанът може да 
бъде фиксиран с помощта на малка купчина 
пръст. 
6. Запечатайте дупката отново с пробитото 
парче трева и я заравнете добре. 
 
Забележка: реакцията на всяко животно към 
нашия капан за животни може да варира. 
Разработването на нашите устройства, 
методи и съвети за приложение се основават 
на опит, тестване и обратна връзка от 
нашите клиенти. Следователно устройствата 
са успешни в повечето случаи. 
 


