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ЕЛЕКТРОНЕН УРЕД ЗА ПРОГОНВАНЕ НА МУХИ ОТ МАСА 

GARDIGO FLY SCARE

 

 

 

Иновативен уред против кацане на мухи върху маса за хранене, 

устройството използва изключително прост, но много ефективен 

метод за прогонване на мухите от масата ни за хранене. Уреда 

урежда проблемите с досадните мухи, когато се храним на открито, 

махането с ръка над храната ни също остава в миналото. Уреда 

срещу мухи на GARDIGO представлява пластмасова конструкция със 

специален електромотор с много бавни обороти, който върти 

постоянно две ленти, чиято функция е да прогонват мухите вместо 

нас!. Уреда против мухи работи на батерии и може да бъде използван 

навсякъде, където има нужда от него. 

 

Уреда е напълно безопасен и не може да нарани никого, при дори и 

най-малко докосване на лентите с ръка или предмет уреда спира 

веднага, а след това се активира отново. Блестящите ивици, които са 

вградени във въртящите се ленти също допринасят за прогонване на 

мухи и други летящи насекоми. Уреда е тестван за ефективност в 

независима лаборатория  Hansen Lab Германия. 

 

Този уред  е предназначен за прогонване на мухи, кацанали или в 

полет. Уреда не унищожава мухите и по никакъв начин не може да 

замърси масата ви с остатъци от унищожени мухи. 

Употреба на уреда против мухи: 

 

Поставете 2бр LR6 1,5V AA батерии в уреда. Поставете уреда против кацане на мухи в средата на масата и го 

включете. Осигурете достатъчно място, за да може въртящите се ленти да се въртят безпрепятствено. Използвайте 

уреда в нормални атмосферни условия. 

Инструкция за употреба 

Технически характеристики: 

 

Употреба: Вътрешна/Външна  

Цвят:Черен 

Размери: 25 x 8см 

Захранване: 2 x LR6 1,5V AA Батерии 

Размах на лентите: 40 см 

 

ВАЖНО: Не използвайте уреда за друго освен за 

описаното в инструкцията за употреба.Пазете 

уреда далече от деца 
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