A24 NAVODILA ZA UPORABO
PODGANE

NAŠA VIZIJA

KLJUČ DO USPEHA

Nova Zelandija bo nekega dne brez golazni. Po vsej
deželi in po celem svetu tisoče avtomatskih pasti
Goodnature učinkovito omejuje razmnoževanje,
prihrani na času in omogoča human nadzor. Pasti
Goodnature za zaščito kmetijstva, divjadi in zasebne
lastnine pred uničenjem in boleznimi, ki jih širijo
predatorji, brez uporabe strupov. To je dobro za
naravo.

Čeprav so naše pasti zares učinkovite - ste vi, lovilec - še vedno
najpomembnejši člen v verigi. Pomembno je, da razumete sledeče
postopke, saj so le ti ključ do vašega lovilskega uspeha.

www.goodnature.co.nz
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Če niste tip človeka, ki bi prebral navodila za uporabo , potem
pojdite na našo spletno stran www.profarm.si in si oglejte
številne video predstavitve.

ŠNOF ŠNOF
Vaba z dolgo
življensko dobo se
sprošča počasi in
privablja podgane v
past.

BREZ STRUPOV
VARNA ZA HIŠNE LJUBLJENČKE IN PTICE
IZDELANA V AOTEAROA, NOVA ZELANDIJA

BUUM!
Podgana v želji, da
bi prišla do vabe,
premakne sprožilec,
pri tem pa sproži
past!

PONASTAVITEV
Past se umakne in
se avtomatsko
ponastavi in
pripravi za ponovno
proženje.

ŠNOF ŠNOF…
Avtomatska vaba
ponovno privablja
glodalce, kar
omogoča konstantni
nadzor.

MRHOVINARJI
Različne živali
odnašajo mrtve
podgane izpod pasti.

DELITE VIZIJO

VAŠA PAST
POKROV VABE

ČUDOVITE VIDEO PREDSTAVITVE
POSODA Z VABO
Preverite naše številne čudovite in
informativne video predstavitve na naši
spletni strani

VRAT ČAŠE ZA VABO

www.goodnature.co.nz

OHIŠJE PASTI
LISTNI SPROŽILEC

ZGORNJI ZAPENJALNI ZATIČ

POGONSKA ENOTA

VIJAKI ZA PRIČVRSTITEV
NA DREVO
NOSILEC PASTI
ČRNI ZATIČ

UDARNI BAT

VHOD V PAST

CO2 BOMBICA

KAKO DELUJE VAŠA PAST

SISTEM NEPRESTANEGA NADZORA
ČESTITAMO! Sedaj ste lastnik svetovno najbolj
naprednega sistema nadzora glodalcev. Past za
glodalce s samodejno ponastavitvijo
GOODNATURE je narejena tako, da čaka na plen,
ki jo bo sprožil. Ponovna nastavitev pasti in vabe z
vaše strani ni potrebna. To imenujemo SISTEM
NEPREKINJENEGA NADZORA - nadzora, ki
onesposobi obstoječo populacijo podgan in je vedno
v pripravljenosti v primeru ponovnega poizkusa
naselitve.
S pomočjo stisnjenega CO2 plina kot vira energije,
tehnologija GOODNATURE združuje napredno
oblikovno konstrukcijo, principe in poznavanje
obnašanja glodalcev z najvišjimi proizvodnimi
standardi, za izdelavo pasti, ki bo ubila do 24 krat z
eno CO2 bombico - A24 past za podgane.
Naše vabe so znanstveno razvite in zagotavljajo
dolgo življensko dobo, optimalno pokritost območja
in zahtevajo minimalno vzdrževanja. Ker so
nestrupene ni nevarnosti sekundarne zastrupitve
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živali, ki jih nimamo namena loviti kot npr. divje
živali, domače ljubljenčke, živino ali delovne
živali. Ta nestrupena lastnost v kombinaciji z
udarnim mehanizmom daje pasti Goodnature
A24 status razreda A za humano uničevanje
glodalcev.
Ta navodila so izdelana z namenom, da pridobite
najboljše informacije za analizo vašega področja
in dosežete najboljše možne rezultate.
Upamo, da boste ob branju uživali obenem pa
bomo veseli vsakršne povratne informacije, ki bi
jo želeli deliti z nami preko našega spletnega
mesta - www.goodnature.co.nz
Veseli lov!

DRUŽBENI MEDIJI

DELITE SVOJ USPEH

Priključite se rastoči mreži uporabnikov pasti
Goodnature ki si delijo svoje vizije, da bo Nova
Zelandija nekoč brez škodljivcev.

S ciljem, da bo Nova Zelandija nekoč brez
škodljivcev, kaj je boljše kot ena past Goodnature?
Dve Goodnature pasti. Kaj je boljšega kot dve vaši
Goodnature pasti? Vaši pasti in pa pasti
Goodnature vašega soseda.

www.facebook.com/goodnaturenz
@nzgoodnature

Če bolje pomislite, lahko s skupnimi močmi
naredimo veliko. Naredimo lahko mrežo ter tako
omogočimo prvobitnim živalim obstanek.
Pogovorite se z nami in vašimi sosedi in videli
bomo, kaj se lahko naredi, da bo Nova Zelandija
ponovno brez škodljivcev.
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DOLOČITE - NE UGIBAJTE
DOLOČITE PROSTOR ZA PAST
Detektorji glodalcev GOODNATURE natančno
določijo najboljše mesto za namestitev vaše pasti
A24. Detektorje namestite po območju, kjer
predvidevate, da se podgane nahajajo. Tam, kjer
bodo detektorji obgrizeni, tam je pravo mesto za
namestitev pasti A24. Preberite navodila za
namestitev na naslednji strani.

ZAKAJ DETEKTOR GLODALCEV GOODNATURE
DELUJE?
Čeprav ste mogoče opazili sledove glodalcev kot npr.
kakce, luknje in stezice po tleh, ali jih celo videli pri
tekanju na določenih mestih; to še ne pomeni, da so
to mesta, ki so primerna za namestitev pasti.
Glodalce bo hrana - in s tem past - zanimala le na
mestih, kjer se počutijo varne. Goodnature
DETEKTORJI GLODALCEV vsebujejo nestrupeno
vabo z dolgo življensko dobo, ki glodalcem zelo
tekne, kar pripomore k kasnejšemu lovljenju.

UPORABITE DETEKTORJE TUDI KASNEJE
• Spremljajte in določite učinkovitost trenutnega
načina lovljenja ali
• Najdite nove lokacije, na katere lahko prestavite
pasti
NEKATERA MESTA SO ZVITA, PAST A24 NAMESTITE TJA, KJER SO DETEKTORJI POGRIZENI.

NAMESTITE DETEKTORSKO KARTICO
Upognite DETEKTORSKO KARTICO na pol z
oranžno trikotno DETEKTORSKO POVRŠINO
obrnjeno navzven.
Takrat se iz kartice na spodnjem delu trikotnika
delno iztisne Goodnature vaba. Detektorska kartica
je sedaj pripravljena na namestitev.
Namestite detektorsko kartico tako, da bo spodnji
del kartice cca. 8 cm od tal. Oranžna trikotna
detekcijska površina mora biti obrnjena navzven.
Skozi obe luknji kartice vstavite priložen vijak in ga
privijte v drevo, steber ali steno za detektorsko
kartico.
Vijak naj bo čvrsto privit, a bodite pozorni, da
detektorska kartica ne bo povsem stisnjena k steni.
Po potrebi potegnite spodnji rob kartice nekaj
milimetrov od stene. To omogoča glodalcem, da z
usti objamejo kartico in tako pustijo sledi ugrizov
na detektorski površini kartice.

ČAKAJTE NA SLEDOVE 3 NOČI
Pustite detektorske kartice na svojih mestih 3
noči, predno jih pregledate.
Če imate glodalce, ki so bili v stiku z
detektrosko kartico, boste opazili sledove zob
na detektorski površini kartice.
Za natančno analizo vrste glodalcev, ki so
prišli v stik z detektorsko kartico si oglejte
odstavek ‘DOLOČITE PROSTOR ZA PAST’
na zadnji strani.
Namestite past Goodnature A24 na istem
mestu, kjer so glodalci bili v stiku z
detektorsko kartico.
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- Visit our website for Rodent Detector video
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NAMESTITEV PASTI
ODSTRANITE NOSILEC ZA
PRIČVRSTITEV PASTI IZ OHIŠJA

POIZKUSNO SPROŽITE PAST

Odstranite oranžni nosilec pasti iz ohišja s
pritiskom palca in kazalca na črna jezička in ju
pritisnite navznoter. Nato potegnete nosilec vzdolž
in navzven iz ohišja. Odstranite dva priložena
vijaka iz ohišja pasti in CO2 bombico iz nosilca.

Da bi lahko testno sprožili past uporabite svinčnik
ali vejico in jo porinite skozi vrat pasti ter pritisnite
na listni sprožilec na stran. Batnica se bo sprožila
in se nato počasi umaknila. Opozorilo: roke imejte
vedno stran od vratu pasti in delajte s pastjo, kot da
je še aktivirana.

NAMESTITE NOSILEC PASTI

PRIPRAVITE VABO

Za namestitev boste potrebovali križni izvijač.
Nosilec namestite približno 12 cm nad tlemi in ga
privijte v drevo. Pri tem pazite, da sta vijaka
vertikalno poravnana. Ne privijte premočno.

S še vedno privitim pokrovčkom, udarite čašo z
vabo nekajkrat od trdno površino da pride vaba k
ustju čaše. Da bo past učinkovita mora biti vaba na
ustju čaše.

• Izberite ravno drevo s čisto podlago

NAMESTITE OHIŠJE PASTI NA
NOSILEC
Nagnite ohišje pasti rahlo nazaj in ga spustite na
zgornje zapenjalo nosilca pasti. Ko pomaknete
ohišje pasti navzdol, bo le to vodeno po vodilih
nosilca in se bo samodejno vpelo na klik. Ohišje
nosilca bi moralo biti trdno vpeto.

NANESITE VABO NA DREVO
Iztisnite manjšo količino vabe in jo namažite pod
past, da bo privabljala glodalce k pasti. Takšno
privabljanje izjemno poveča uspeh lovljenja pasti.

VKLOPITE / TLAČNO AKTIVIRAJTE
PAST

NAMESTITE VABO V PAST

Vzemite CO2 bombico, odstranite črn pokrovček in
pazite, da ostanejo navoji bombice čisti brez
umazanije. Hitro tesno privijte bombico v ležišče.
Ko jo boste privijali, boste mogoče slišali, kako se
past tiho komprimira, ko se odpre tesnilo. Privijte
jo samo z roko (ne uporabljajte orodja za
privijačenje).

Ko ste na drevo nanesli nekaj vabe, privijte čašo z
vabo na vrat pasti. Pri tem pazite, da bo vaba na
dnu čaše. Privijte pokrov za zaščito vabe.
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Glej stran 14 - OPOZORILA IN GARANCIJA.

- Obiščite našo spletno stran za namestitveni video pasti A24
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ZAGOTOVITE
NEPREKINJEN USPEH
OSVEŽITE VABO
Čeprav imajo naše vabe dolgo življensko dobo, se
bodo počasi izsušile oz. izgubile na vonju zaradi
dolgotrajne izpostavitve zraku. Zato enkrat mesečno
iztisnite skorjo, ki se tvori na dnu čaše vabe. V ta
namen morate odviti pokrov vabe, odvijte čašo z
vabo, iztisnite skorjo vabe in jo nanesite pod past - s
tem dodatno privabite glodalce k pasti. S svežo vabo
na dnu čaše le to ponovno privijte nazaj v ležišče .
Sedaj ponovno diši sveže in okusno.

PASTI NAJ BODO NAPOLNJENE

VSAK
MESEC

VABA JE KLJUČ
Vsaka kvalitetna, humana naprava za lovljenje
škodljivcev je učinkovita toliko, kot je učinkovita
vaba, ki privablja škodljivce. Vaba je tista, ki
motivira ciljne škodljivce da vstopijo in
aktivirajo past.
Ko je vaba vgajena v A24 past, je vaba z dolgo
življensko dobo nameščena na optimalno mesto ,
ki spodbuja škodljivce, da se pomikajo proti
listnemu sprožilcu, ki aktivira past.

H6
VSAKI EV
MESEC

Zamenjajte CO2 bombico in vabo vsakih 6 mesecev
ne glede na število sprožitev.

ODSTRANITE STARO BOMBICO
Odvijte staro CO2 bombico iz pasti. Mogoče boste
slišali zvok preostalega plina v bombici ki izhaja - to
lahko povzroči, da se bombica ohladi.

NEVTRALIZIRAJTE PAST
OPOZORILO: Čeprav je CO2 bombica
odstranjena, je zelo verjetno past še vedno
aktivirana z enim nabojem. Deaktivirate jo tako,
da zadnji naboj sprožite s svinčnikom ali vejico
skozi vrat pasti. Če se past ne sproži, potem je past
izgubila ves plin CO2 enkrat v preteklosti. Vedno
morate nevtralizirati past pred namestitvijo nove
CO2 bombice.
NOVA CO2 BOMBICA
Vzemite CO2 bombico, odstranite črn pokrovček in
pazite, da ostanejo navoji bombice čisti brez
umazanije. Hitro tesno privijte bombico v ležišče.
Ko jo boste privijali, boste mogoče slišali, kako se
past tiho komprimira ko se odpre tesnilo. Privijte jo
samo z roko (ne uporabljajte orodja za privijačenje).

VAŠ DNEVNIK NAMESTITVE
PASTI

Datum
namestitve
npr.

03/2018

6 mesečna
menjava

09/2018

TESTNA AKTIVACIJA
Vedno testno preizkusite delovanje pasti z zgornje
strani skozi vrat vabe. Za izvedbo testiranja
uporabite svinčnik ali vejico in pomaknite listni
sprožilec vstran.
NOVA SKODELICA Z VABO
Za menjavo skodelice z vabo odvijte zgornji
zaščitni pokrov in odvijte trenutno skodelico z
vabo. S še vedno privitim pokročkom, udarite čašo
z vabo nekajkrat od trdno površino, da pride vaba k
ustju čaše. Da bo past učinkovita mora biti vaba na
ustju čaše. Iztisnite manjšo količino vabe in jo
namažite pod past, da bo privabljala glodalce k pasti.
Takšno privabljanje izjemno poveča uspeh lovljenja
pasti.
Ko ste na drevo nanesli nekaj vabe, privijte čašo z
vabo na vrat pasti. Pri tem pazite, da bo vaba na dnu
čaše. Privijte pokrov za zaščito vabe.

Lokacija
pasti

za vrtom

Past 1
Past 2
Past 3
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PRESTAVLJANJE
PASTI

PO
SAMO I
B
POTRE

NEPRESTANI NADZOR
GOODNATURE razvija produkte za neprestani
nadzor invazivnih škodljivcev. To je doseženo z
vzpostavitvijo stalnega omrežja pasti za
onesposabljanje ciljne populacije škodljivcev in s
s stalno pripravljenostjo v primeru nove invazije.
Namesto da bi premikali pasti, je bolje dodajati
nove k vašemu lovilnemu teritoriju in
povečevati območja brez škodljivcev. Če pa
morate past prestavljati ali ste za njo našli boljšo
lokacijo, potem je zelo pomembno, da se držite
sledečih navodil:

KAKO TO STORITI VARNO

Za premikanje pasti najprej odvijte CO2 bombico
iz pasti. Pri tem lahko slišite zvok uhajanja
preostalega plina iz pasti. To lahko povzroči, da se
bombica ohladi.
OPOZORILO:
Čeprav je CO2 bombica odstranjena, je zelo
verjetno past še vedno aktivirana z enim nabojem.
Deaktivirate jo tako, da zadnji naboj sprožite s
svinčnikom ali vejico skozi vrat pasti. To dosežete
tako, da pomaknete v stran listni sprožilec. Tedaj
se bo sprožila batnica. Past vedno tretirajte kot
živo dokler ne odstranite plina in je ne
deaktivirate. V primeru, da se past ne sproži,
pomeni, da je izgubila plin enkrat v
preteklosti.
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VEM, DA IMAM PODGANE. ZAKAJ BI
UPORABIL DETEKTORJE GLODALCEV?

KAKO VEM KOLIKO CO2 PLINA JE OSTALO
V BOMBICI?

Detektorji glodalcev vam bodo pokazali najboljše
mesto za namestitev pasti A24 - to je mesta, kjer se
glodalci počutijo dovolj varne za prehranjevanje.
Oglejte si naš video na naši spletni strani o tem,
kako uporabiti detektorje za maksimalni učinek
pasti.

Najboljša praksa je, da se bombice menja vsakih
6 mesecev ne glede na število sprožitev ali še prej
v kolikor vaš digitalni števec kaže že 24 sprožitev.

ZAKAJ NE VIDIM NIČ MRTVEGA POD
PASTJO A24?

POMEMBNO:
Pred prestavljanjem pasti morate odstraniti CO2
bombico in past deaktivirati!
ODSTRANITI BOMBICO

DEAKTIVIRATI

Ko je past deaktivirana položite dlan pod ohišje in
s palcem in kazalcem stisnite črna jezička na ohišju
pasti navznoter pod oranžni nosilec. S potiskom
navzgor se ohišje pasti dvigne iz nosilca.
Uporabite Goodnature detektorje godalcev da
najdete najboljše mesto za namestitev pasti.
Pogleje odstavek : DOLOČITE - NE UGIBAJTE
na strani 5

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

ODSTRANITI

Plenilstvo je pogost pojav, zato je malo verjetno, da
boste videli karkoli ubitega pod pastjo. Tako
podgane, mački, psi, pujsi ipd. odnašajo mrtva
trupla izpod pasti. Populcijo podgan lahko
nadzorujete z detektorji glodalcev ali z nakupom
digitalnega števca sprožitev, da dobite boljšo sliko
o aktivnosti pasti.

PAST A24 SEM NAMESTIL V BLIŽINO
MESTA Z VELIKO HRANE (KOMPOSTNIK,
SHRAMBA), A ŠE VEDNO VIDIM PODGANE.
Mesta bogata s hrano so težavna mesta za lovljenje
podgan in lahko potrebujejo dodaten trud za
doseganje rezultatov. Mesta, kjer videvate podgane
oz. njihove sledi, še ne pomeni, da so to dobre
lokacije za namestitev pasti. Uporabite detektorje
glodalcev za določitev najboljšega mesta za
namestitev pasti. Mogoče boste morali spremeniti
rutino podgan na ta način, da boste preselili vire
hrane in jih tako prisilili k iskanju novih mest za
prehranjevanje.

ALI JE PAST A24 NEVARNA ZA HIŠNE
LJUBLJENČKE (MAČKI - PSI)?
Vaba z dolgo življensko dobo Goodnature ne
privablja mačk ali psov. Poleg tega je vrat pasti
preozek, da bi lahko prišli z glavo v notranjost.
Poleg tega je past nameščena 12 cm od tal kar
mačkom onemogoča kakršno koli interakcijo s
pastjo. Je zelo malo verjetno, da bi maček lahko
sprožil sprožilec. Mački pa bodo po vsej verjetnosti
radi odstranjevali mrtve miši in podgane izpod pasti
A24!

www.goodnature.co.nz

ALI JE A24 NEVARNA ZA PTICE?
Da bi preprečili pticam vhod v past, je potrebno
past namestiti priporočljivih 12 cm od tal. Na ta
način ptice težko vstopijo v past.

ALI LAHKO PREMIKAM PAST, KO JE ŠE
AKTIVIRANA?
Pred premikanjem pasti je potrebno iz pasti
odstraniti CO2 bombico in jo deaktivirati. Glejte
stran 11 - navodila.

ZAKAJ MORAM OSVEŽITI VABO VSAK
MESEC?
Del vabe, ki je izpostavljen zraku, bo oslabel v
zmogljivosti privabljanja in podgane se za past ne
bodo več zanimale. Za najboljše rezultate iztisnite
in obrišite skorjasti del vabe pod pastjo. Še vedno
nudi odlično hrano za glodalce in jih privablja v
past, preostanek vabe v čaši pa je ponovno svež.
KAKO UPORABIM PAST A24 ZA LOVLJENJE
VELIKIH PODLASIC?
Enostavno zamenjejte Goodnature vabo za podgane
s steklenico Goodnature vabe za podlasice. Če so
podlasice pobirale mrtve miši in podgane izpod
pasti, potem je sedaj pravi čas, da se posvetite tudi
njim.

WWW.GOODNATURE.CO.NZ
Lovljenje podgan je na nekaterih mestih lahko zelo
težavno. Obiščite našo spletno stran za dodatne
informacije, kako uspeti pri lovljenju.
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PRODUKTI GOODNATURE

OPOZORILA IN GARANCIJA
OPOZORILA:

A24 - ENOLETNI
NADOMESTNI KOMPLET
ZA PODGANE
Vsi potrošni materjali ki jih
potrebujete, da bo vaša A24
past pripravljena na lovljenje
skozi celo leto.
Vsebuje:
2 x vaba z dolgo življensko
dobo,
2 x CO2 bombica,
set detektorjev glodalcev za
merjenje uspeha lovilne
kampanje

DIGITALNI ŠTEVEC SPROŽITEV

VABA ZA PODLASICE

Plenilstvo mrtvih trupel izpod
pasti A24 s strani mačk, prašičev
in drugih lačnih mesojedcev
otežuje ocenjevanje uspešnosti
pasti A24. Goodanture je razvil
posebni števec sprožitev, ki šteje
število sprožitev pasti in tako
nudi informacijo kolikokrat je
bila past aktivirana in bila po
vsej verjetnosti tudi uspešna.

Preuredite vašo past A24 v past
za lovljenje podlasic z nakupom
vabe za podlasice. Tudi v tem
primeru gre za pasto z dolgo
življensko dobo za katero veljajo
enaki načini uporabe, kot za
podgane. Če so podlasice bile
plenilec mrtvih trupel podgan
izpod pasti A24, potem je sedaj
pravi čas, da se posvetite tudi
njim.

• Prosimo bodite odgovorni pri uporabi
avtomatske pasti in jo uporabljajte le v skladu z
navodili proizvajalca.

• Nikdar namenoma ne sprožite večkrat
zaporedom v kratkem časovnem obdobju, saj
lahko to poškoduje notranja tesnila..

• Vedno ravnajte s pastjo, kot bi bila aktivirana in
namestite CO2 bombico le takrat, ko je past že
pravilno nameščena in pripravljena na aktivacijo.
Nikdar ne predvidevajte, da je past prazna oz. ni
aktivirana.

• Uporabljajte le Goodnature CO2 bombice.
Goodnature CO2 bombice so izdelane po
visokih tehnoloških standardih in imajo dodan
silikon, ki služi kot mazilo za regulator in
tesnila za daljšo življensko dobo pasti.

• Ko se iz pasti odstrani CO2 bombica, je v pasti še
vedno lahko dovolj stisnjenega CO2 da se sproži
še enkrat. Sprostite zadnji strel s testno aktivacijo
še predno past odstranite iz nosilca.

• V primeru, da ne uporabljate originalnih
Goodnature CO2 bombic je garancija na past
A24 neveljavna.

• Testno aktivacijo izvedite le takrat, ko je past
pravilno nameščena. Za testno sprožitev pasti si
preberite odstavek TESTNA AKTIVACIJA na
strani 8. Vedno imejte na sebi ustrezno zaščitno
opremo ko nastavljate in testno aktivirate past.
• Nikdar ne vstavljajte rok ali predmetov skozi
vhod v past. To lahko aktivira past in lahko
poškoduje delovne komponente ali vodi k
poškodbam.

• NIKDAR ne uporabljajte lubrikantov, ki
bazirajo na petroleju v vaši pasti.
• Pasti namestite v višini priporočeni v navodilih
in mislite na ostale ko določate lokacijo za past.
• Hranite CO2 bombice pri temperaturah pod 49
C

GARANCIJA
Predani smo k dobavi kvalitetnih proizvodov vsem
našim strankam. Vsi naši proizvodi imajo dve leti
garancije od dneva nakupa na napake v materjalih
in v izdelavi.
V kolikor ugotovimo, da je proizvod imel tovarniško
napako, bomo napravo popravili oz. zamenjali z
novo napravo brezplačno. Odločitev ali se bo
naprava popravila oz. zamenjala z novo je povsem v
domeni podjetja Goodnature.
Samo prvi lastnik ima zagotovljeno tovarniško
garancijo. Past je morala bitikupljena od
avtoriziranega Goodnature prodajalca.

KAJ GARANCIJA NE KRIJE?
Naša tovarniška garancija ne krije zahtevkov, ki so
rezultat napačne uporabe, zlorabe ali namestitve v
nasprotju z navodili, oz za poškodbe v transportu
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(vključno s poškodbami pri letalski ali paketni
dostavi ), odvrženi embalaži, zanemarjanju,
rabljenih proizvodih, popravljenih produktih
(vključno z uporabo CO2 bombic ki niso dobavljene
s strani Goodnature). Naša garancija prav tako ne
krije korozije na pričvrstilne elemente, ki je rezultat
atmosferskih ali okoljskih pogojev.

IZVEN GARANCIJSKIH POGOJEV?

V kolikor je proizvod izven dveletnega
garancijskega obdobja ali v kolikor napaka ni krita s
strani tovarniške garancije, bomo z veseljem
popravili vaš proizvod kjerkoli bo mogoče po
razumljivih stroških.
V kolikor je vaš proizvod star manj kot dve leti in je
potrebno popravilo v garanciji vas prosimo da nas
kontaktirate:
hello@goodnature.co.nz
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NAJ VAM GLODALCI POKAŽEJO KAM
ZNAKI GLODALCEV VAM BODO
POMAGALI NAJTI NAJBOLJŠE
MESTO ZA NAMESTITEV PASTI.

PODGANA

MIŠ

JEŽ

POSUM

OBGLODANA

Goodnature detektorji glodalcev omogočajo
identifikacijo glodalcev glede na njihov način
ugrizov.

INTENZIVNEJŠE GRIZENJE - ključna razlika med
ugrizi podgane in miši je v tem, da imajo miši
manjše zobe in čeljusti, ki pustijo zelo drobne sledi s
finim robom. Nasprotno pa podgane pustijo bolj
globoke ugrize in razbrazdan rob. Lahko boste pod
detektorjem opazili kot konfete razgricene lističe.
Podgane lahko s svojim grizenjem tudi v celoti
uničijo detektorski listič.

JEŽ (ki je tudi predatorski škodljivec) imajo ostre
kočnike in bodo pustili luknjaste, nerodne ugrize
na detekcijski površini. Past A24 je učinkovita pri
lovljenju ježev.

Če zaznate oposume, potem potrebujete
Goodnature A12 past za posume.
NOBENIH ZNAKOV GLODALCEV - mogoče
glodalci niso prisotni na tej lokaciji, ali pa je
detektorska kartica nameščena na mestu, kjer
glodalci ne bodo prišli v stik s detektorjem in ptav
tako ne z pastjo. Poizkusite počakati še nekaj dni ali
pa premestite detektorsko kartico na drugo mesto.
Za več informacij pojdite na spletno stran:
www.goodnature.co.nz
33-004_REV_130515

MOČNO OBGLODANA

OPOSUM ima dva velika škarjasta zoba v zgornji in
spodnji čeljusti. Z agresivnim obnašanjem
popraskajo veliko površino detektorske površine in
tudi upognejo detektorsko kartico.

OBGLODANA

OSTALI UGRIZI, KI JIH BOSTE
MOGOČE OPAZILI

MOČNO OBGLODANA

PODGANE in MIŠI so natančni glodalci. Pogosto se
osredotočijo na eno področje, občasno bodo
odstranile nekaj plastike. Daljše čeljusti pri
podganah jim omogočajo globje ugrize v detekcijsko
površino kot miši.

