
Pasca na odchyt škodcov PRO1 - PRO 6 

Návod na použitie   

• Aby sa na sklopec neprenášal ľudských pach, ktorý môže škodová zver vycítiť a môže 
ju tak odradiť vstúpiť dovnútra klietky, odporúčame využívať pri manipulácii s pascí 
ochranné pomôcky (rukavice, nohavice, košeľa s dlhými rukávmi), ktoré zaistí zníženie 
rizika prenosu ľudského pachu na sklopec.  

• Pri vybalení výrobku si prosím skontrolujte, že sklopec pri preprave nebol poškodený a 
ak bol prezentovaný k produktu darček, je súčasťou balenia. 

• Niektoré sklopce sú zaistené pomocou prepravných sponiek, aby nedochádzalo k 
pohybu pri preprave - tieto sponky prosím odstráňte (nožnice, štiepacie kliešte)  

• Akonáhle máte pripravenú pascu na potrebnom mieste, umiestnite nástrahu. Nástraha 
sa umiestňuje na nášľapnú spúšťací plochu a nad ňu je možné umiestniť ďalšie 
nástrahu formou zavesenie. Zavesiť môže závesnú lyžicu na vajcia, granule, apod. 
Alebo napríklad závesný hák na údeniny. K umiestneniu nástrahy na nášľapnú 
spúšťaciu plochu používajte kliešte, aby nedochádzalo k prenosu ľudského pachu a 
opäť je očakávané, že ste vybavení ochrannými pomôckami.  

• Sklopec sa nastraží tak, že po umiestnení nástrahy na nášľapnú spúšťaciu plochu, ktorá 
je spojená so spodným tiahlom sa zdvihnú vstupy do pasce, ktoré sa zaistia proti 
zatvoreniu horným tiahlom a tiahla sa spoločne zaistí. Akonáhle zver vstúpi do klietky, 
šliapne na spúšťací mechanizmus, uvoľní tiahla a pást sklapne. Niektorí zákazníci 
preferujú umiestniť nástrahu až po kladenia pasce a rozhodnutie, kedy sa bude 
umiestňovať nástraha do sklopca je čisto na užívateľovi a jeho zručnosti.  

• Pascu doporučujeme umiestniť do cesty, kadiaľ chodí lovený škodca. Veľmi vhodné je 
tiež maskovanie, aby sklopec pôsobil na predátora prirodzene a nevyhýbal sa mu. Dajte 
pozor, aby pri zakrytí nedošlo k blokácii spúšťacieho mechanizmu. Po ulovení by 
škodová zver mala vypustiť späť do prírody. Pri preprave by mala byť klietka zakrytá, 
aby zver nebola trápená a malo by s ňou byť zaobchádzané dôstojne. 
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