
Skladacia pasca na zvieratá

Podpora tvar “U“ pre pascu 78 cm
Podpora tvar “   “ pre pascu 66 cm
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Rúčka

Zadné dvere
pasce

Pedál

Vodiaca tyč

Hák vodiacej tyče
– uchytenie v pedáli

Uchytenie vodiacej tyče pružinkou s háčikom

Zámok zadných
dverí

Zámok predných dverí
- uchytenie

Ochranný plát

Inštrukcie na zostavenie pasce na zvieratá
1) Pascu umiestnite na rovný povrch, pokiaľ možno proti stene alebo budove, či priamo do cesty, ktorú zvieratá bežne 
používajú.
2) Návnadu inštalujte otvorením zadných dverí a umiestnením jedla 2 – 3 cm za zadné dvere. Nedávajte návnadu na pedál! 
Musíte ju umiestniť do takej pozície, aby to donútilo zviera na pedál šliapnuť. Akonáhle je návnada umiestnená, môžete 
zavrieť zadné dvere a drôtový zámok (malý hranatý drôt v tvare U) prestrčte cez pripravené dierky a dverné krúžky, aby sa 
dvierka neotvorila. Háčik na konci zámku môžete zaháknuť za pletivo pasce a tým zámok zaistiť.
3) Zdvihnite predné dvere pasce tak, že stlačíte rám dverného zámku a zároveň tlačte dvierka hore použitím pružinového 
systému.
4) Jednou rukou držte dvierka hore, posuňte dverný háčik pod tyčku dverí pasce a umiestnite ho hore. * Pozn. Ak háčik 
nezostane upevnený pod dverami pasce, tak háčik v tvare L uchyťte pomocou klieští – posuňte dverný hák dopredu, alebo 
háčik L dozadu. Upravením pozície dverného háčika môžete chytať aj ľahšie zvieratá. Napr. ak je špička háku umiestnená 
tak, aby udržala dvere pasce, umožňuje ľahším zvieratám spustiť pascu. (viď. fotky ako prispôsobiť pascu) 
5) Teraz je pasca pripravená na použitie.
6) Často je výhodné zamaskovať pascu materiálmi nachádzajúcimi sa na mieste odchytu. Napr. rastliny, handry, krabice 
atď. použitie maskovania sa uistite, že maskovací materiál nezasahuje do mechanickej časti pasce.
7) Kontrolujte pascu pravidelne, aby ste sa uistili, že sa chytené zviera netrápi!!

Ako prispôsobiť pascu

Uchyťte pružinku s háčikom kliešťami viď foto, a upravte 
medzeru medzi nimi podľa potreby. Ťahajte pružinku s 
háčikom dopredu alebo dozadu na upravenie.

Kliešťami chytíte L tvar pružinky a ohnutím dole alebo 
hore môžete upraviť pre ľahšie alebo ťažšie zvieratá. 
Ohnutím dole pre ľahšie a ohnutím hore pre ťažšie 
zvieratá

Pozor: neťahajte do strán.

Nastavením pružinky a vodiacej tyče upravujete výšku
pedála.
Pokiaľ tlačíte háčik do prednej časti pasce – zvyšujete
výšku pedála. Opačným smerom zase znižujete.
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