
Skládací past na zvířata

Podpora tvar “U“ pro past 78 cm
Podpora tvar “   “pro past 66 cm

Přední dveře

Ručka

Zadní dveře 
pasti

Pedál

Vodící tyč

Hák vodící tyče 
– uchycení v pedálu

Uchycení vodící tyče pružinkou s háčkem

Zámek zadních 
dveří

Zámek předních dveří 
- uchycení

Ochranný plát

Instrukce k sestavení pasti na zvířata
1) Past umístěte na rovný povrch, pokud možno proti stěně nebo budově, či přímo do cesty, kterou zvířata běžně používají.
2) Návnadu instalujte otevřením zadních dveří a umístěním jídla 2 – 3 cm za zadní dveře. Nedávejte návnadu na pedál! 
Musíte ji umístit do takové pozice, aby to donutilo zvíře na pedál šlápnout. Jakmile je návnada umístěna, můžete zavřít 
zadní dveře a drátový zámek (malý hranatý drát ve tvaru U) prostrčte skrz připravené dírky a dveřní kroužky, aby se dvířka 
neotevřela. Háček na konci zámku můžete zaháknout za pletivo pasti a tím zámek zajistit.
3) Zvedněte přední dveře pasti tak, že zmáčknete rám dveřního zámku a zároveň tlačte dvířka nahoru použitím 
pružinového systému.
4) Jednou rukou držte dvířka nahoře, posuňte dveřní háček pod tyčku dveří pasti a umístěte jej nahoru. * Pozn. Pokud 
háček nezůstane upevněný pod dveřmi pasti, tak háček ve tvaru L uchyťte pomocí kleští – posuňte dveřní hák dopředu, 
nebo háček L dozadu. Upravením pozice dveřního háčku můžete chytat i lehčí zvířata. Např. pokud je špička háku 
umístěna tak, aby udržela dveře pasti, umožňuje lehčím zvířatům spustit past. (viz. fotky jak přizpůsobit past)
5) Nyní je past připravena k použití.
6) Často je výhodné zamaskovat past materiály nacházejícími se na místě odchytu. Např. rostliny, hadry, krabice atd. Při 
použití maskování se ujistěte, že maskovací materiál nezasahuje do mechanické části pasti.
7) Kontrolujte past pravidelně, abyste se ujistili, že se chycené zvíře netrápí!!

Jak přizpůsobit past

Uchyťte pružinku s háčkem kleštěmi viz foto, 
a upravte mezeru mezi nimi dle potřeby. Táhněte 
pružinku s háčkem dopředu nebo dozadu pro upravení. 

Kleštěmi chytíte L tvar pružinky a ohnutím dolů nebo 
nahoru můžete upravit pro lehčí nebo těžší zvířata. 
Ohnutím dolů pro lehčí a ohnutím nahoru 
pro těžší zvířata

Pozor: netahejte do stran.

Nastavením pružinky a vodící tyče upravujete výšku 
pedálu.
Pokud tlačíte háček do přední části pasti – zvyšujete 
výšku pedálu. Opačným směrem zase snižujete. 
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