
Pocokcsapda 

 
Cikk sz. 70072  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Használati útmutató     3 

     

      

   

      

   

    

  

    

  

   
 

    



  
2 



POCOKCSAPDA 
 
 

Használati útmutató  
Cikk sz. 70072 Állás: 05/18 

 
Tisztelt vevő,  
Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a 

készülék funkcióit és kezelését. Kérjük, fordítson rá időt, hogy a használati útmutatót 

nyugodtan átolvassa, majd a készüléket a leírt módon használja.  Vegye figyelembe a benne 

ismertetett összes biztonsági és kezelési tudnivalót.  Örülnénk, ha továbbajánlaná 

termékünket és sok örömet kívánunk a használatához. 

 

1. Üzembe helyezés 

 
1. Először is legyen benne biztos, hogy az állat, amit meg akar fogni, pocok és nem vakond.  

A pocok-túrás általában kisebb és laposabb, mint a vakondtúrás, és gyakran találhatók 

benne gyökér maradványok.  Az alagútjának a vége általában a túrás oldalában található. 
 

2. Keresse meg a föld alatti alagutat.  Ezek az alagutak legtöbbször egyenes vonalban 
futnak két  

 

túrás között.  Az alagutat úgy találja meg, hogy egy vékony rudat használ
. Szúrja be a rudat a feltételezett helyen a talajba. Ha néhány centiméter 
után hirtelen könnyen megy át a talajon majd ismét nehezebben, 
valószínűleg ott van az alagút.  

 

3. Ásson egy kis lapáttal vagy egy virághagyma ültető cövekkel egy lyukat, amelybe a 

Gardigo pocokcsapda lehetőleg minél pontosabban beleillik. . Tegye be úgy a 

csapdát, hogy mindkét nyílása az alagút irányába essen. .  

4. Feszítse meg a csapdát, úgy, hogy egyik kezével tartja, a másikkal pedig a 
markolatot felfelé húzza, amíg az be nem patttan .  

5. Takarja le a nyílást a csapda és a talaj között levelekkel vagy fűvel.  Más 
megoldásként egy sötétszínű vödröt tehet a csapda fölé . Az alagútba 
beeső fény vagy a léghuzat zavarná az állatkát.  

 

6. A csapda sikeres működését felismerheti a markolat helyzetéről. 
Ellenőrizze rendszeresen a csapdát! 
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Tipp: Hagyja a csapdát néhány napig kint feküdni, hogy az ember szaga 
megszűnjön körülötte.  Ezután vegyen fel kesztyűt, ha megérinti a csapdát.  Az 
ember szaga zavarja és távoltarthatja a pockot.  

 

Megjegyzés: Az adott állatok reagálása a termékeinkre nagyon különböző 
lehet.  A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tippjei tapasztalatokon, 
teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állatok elriasztása 
a legtöbb esetben sikeres.  

 

2. Biztonsági tudnivalók  
 

A termék és a csomagolóanyag nem tartozik a gyerekek tevékenységi 

körébe.  Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak. 

 
• Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási 

helyhez.  
• Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket 

továbbadja, adja vele azt is.  
• Csak akkor feszítse meg a terméket, ha már a talajba behelyezte.   Egy 

véletlenszerűen létrehozott csapda sérülést okozhat.  

 

3. Általános tudnivalók 

 
• Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy 

átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele.  
 
• Figyelembe veendő, hogy a kezelési- vagy csatlakozási hibák vagy károk, amelyek a 

használati útmutató figyelmen kívül hagyásából származnak, a Gardigo cég hatáskörén 

kívül vannak, tehát az ezekből adódó károkra nem tudunk szavatosságot vállalni.  Ez 

akkor is érvényes, ha a készüléket módosítani vagy javítani próbálják, módosítják a 

kapcsolását vagy más alkatrészeket használnak hozzá, valamint olyan károk és 

következmény károk esetén, amik hibás kezelésből, gondatlan kezelésből vagy 

visszaélésből adódnak. Minden ilyen esetben érvényét veszti a garancia. 
 
• Ha a készülék szennyeződik, tisztítsa meg egy nedves kendővel. Ne 

használjon erős tisztító- vagy oldószert. 
 
Szerviz forródrót: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88 az Ön Gardigo-
Teamje. 
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