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1. Wprowadzenie 

UWAGA: Pułapka gazowa na krety i nornice 

może być stosowana wyłącznie przez osoby, 

które ukończyły 18 lat. Bezwzględnie chronić 

przed dziećmi! Należy pamiętać o 

zabezpieczeniu pułapki przed przypadkowym 

dostępem osób trzecich lub innych zwierząt np. 

psów lub kotów. Przed użyciem koniecznie 

zapoznać się z instrukcją obsługi! 

Po załadowaniu łuski pod żadnym pozorem nie 

wolno trzymać ręki w okolicy spustu (patrz obrazek obok). 

Rys. 1 Nieprawidłowe trzymanie pułapki SHOTGUN. 

 

2. Schemat poszczególnych części 

pkt.1. Główny naciągacz sprężyny 

pkt.2.Język naciągacza sprężyny 

pkt.3. Uchwyt bezpieczeństwa 

pkt.4. Spust/Wyzwalacz 

pkt.5. Oprawa wkładu gazowego 

pkt.6.Uchwyt centralny 

pkt.7.Uchwyt załadowczy 

 
Rys.2 Numeryczne oznaczenie elementów  
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3. Uzbrojenie pułapki 
1) Od pierwszego użycia należy zamknąć uchwyt bezpieczeństwa (pkt.3), dzięki czemu nie narazimy 

siebie oraz innych osób na niebezpieczeństwo. 

 

Rys.3 Prawidłowe nastawienie uchwytu bezpieczeństwa. 

2) Aby nabić pistolet należy odkręcić oprawę wkładu gazowego (pkt.5), a następnie włożyć nabój do 

jej środka i ponownie wkręcić do spustu (pkt. 4)  

 

Rys. 4 Kierunek ładowania naboju. 

3) Kolejnym krokiem jest zakotwienie języka naciągacza sprężyny (pkt.2) do uchwytu załadowczego 

(pkt.7). Podczas tego kroku należy zachować szczególną ostrożność . Zwłaszcza po naciągnięciu 

sprężyny, aby trzymać pistolet z dala od tułowia. Dodatkowo trzeba pamiętać również o 

prawidłowym trzymaniu rąk  z dala od spustu, który najlepiej odwzorowuje poniższy rysunek. 

Rys. 5 Nabity pistolet- gotowy do włożenia w kretowisko 
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4. Zastawianie pułapki 

1) Pierwszym etapem jest znalezienie świeżego kopca kreta. Następnie trzeba odkopać go częściowo, 

aż odsłoni nam się główny tunel.  W późniejszym etapie następuje włożenie pistoletu w dziurę i oraz 

zaślepienie pozostałego prześwitu, przyklepując ziemie wokół urządzenia. Oczywiście podczas tej 

czynności, należy wykazać się szczególną ostrożnością , aby nie naruszyć uchwytu załadowczego 

(pkt.7). 

 

 Rys. 6 Osadzenie pistoletu w tunelu kreta lub nornicy. 

2) Gdy pułapka zostanie już prawidłowo osadzona, należy  zwolnić uchwyt bezpieczeństwa (pkt.3)  w 

celu uruchomienia mechanizmu wystrzałowego. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7 Odblokowanie zabezpieczenia przeciw nieumyślnemu wybuchowi wkładu gazowego. 
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5. Oględziny kopca po wystrzale gazu 

1) W momencie sprawdzanie należy bezwzględnie w pierwszej kolejności zasunąć uchwyt 

bezpieczeństwa (pkt.3), a następnie powoli wyciągnąć urządzenie. 

 

Rys. 8 Ponowne  założenie uchwytu bezpieczeństwa przed wyciągnięciem zdetonowanej pułapki z 

kretowiska. 

Uwaga! Pułapka po wystrzale powinna mieć zwolniony uchwyt załadowczy (pkt.7). To on 

jest właśnie wskaźnikiem  stanu mechanizmu (przed wystrzałem lub po wystrzale).   

 

Rys. 9 Ponowne zabezpieczenie pułapki przed wyciągnięciem z tunelu, aby zapobiec nieoczekiwanej 

detonacji wkładu gazowego. 

 

FIRMA FERMO NIE ODPOWIADA ZA UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA 

NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM I OBRAŻENIA POWSTAŁE W WYNIKU 

NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA OPISANYCH W TEJ 

INSTRUKCJI. 


