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Електронен ултразвуков уред за кучета и котки 

GARDIGO LED CAT AND DOG REPELLENT

 

 

Инструкция за употреба 

 

GARDIGO LED CAT AND DOG REPELLENT е ултразвуково устройство против кучета и котки, 

което излъчва непрекъснато променящи се честоти за да прогони нежеланите 

посетители от вашият двор, градина или имот. Много често може да откриете улични 

или съседски кучета и котки, които се разхождат и цапат двора ви, GARDIGO LED CAT 

AND DOG REPELLENT ви предлага екологично и хуманно решение да държите кучетата и 

котките настрани от зоните, в които не желаете те да присъстват. 

Как работи уреда против котки и кучета  

Ултразвуковият апарат има усъвършенстван инфрачервен датчик с голям обхват за да 

засече целевите животни, след като ги засече излъчва мощен променлив ултразвуков 

сигнал с диапазон 18 kHz up to 60 kHz и мигаща светлина от LED диодите разположени в 

предната част на уреда. Тези стрес сигнали прогонват кучетата и котките далеч от зоната 

на действие на апарата. Първоначално животните чуват сигнала несъзнателно, след два 

часа ултразвука започва да ги дразни много и те напускат охраняваната зона, като 

търсят спокойно място без дразнещите за тях ултразвукови сигнали. За постигане на 

максималният ефект на уреда може да отнеме от два часа до две седмици, в 

зависимост от индивидуалната слухова устойчивост на всяко едно животно и местните 

условия. Уреда има площ на покритие около 50 до 100кв.м и ъгъл на засичане на 

инфрачервеният датчик 110 ° максимално разстояние до 7м. 

Устройството се захранва от батерии 5 x AA 1,5 V . 

 

Монтаж и позициониране на уреда против кучета и котки 

Апарата трябва да бъде поставен директно на мястото, което искате да защитите или срещу него, така че пред уреда да няма предмети или 

препятствия. Уреда може да бъде захванат на стена или ограда, чрез въртящият се във всички посоки холдер, който е в комплекта на апарат или 

да бъде забит в земята, чрез сгъваемото колче, което е в комплекта на уреда. 

Настройки на устройството: 

Уреда се пуска в експлоатация, чрез бутона, който се намира в доната част на корпуса на апарата.  

Той разполага с три позиции, които определят работата и начина на защита на апарата против кучета и котки. 

ON1 - Когато сензорът за движение се задейства, устройството ще произведе високочестотна ултразвукова честота, в  съчетание с ярка светлина 

на светкавицата  за 20 секунди. 

OFF- Уреда е изключен и сензорът не се задейства 

ON2- Когато сензорът за движение се задейства, устройството ще произведе високочестотна ултразвукова честота, без да се активират 

светодиодите  в продължение на 20 секунди 

 

Технически характеристики: 

 

Технология ултразвук: 18 000 -60 000 Hz 

Ъгъл на засичане: 110 ° 

Диапазон на откриване на датчика: до 7 м 

Флаш лампа светкавица: 2 ярки светодиода 

Захранване батерии: 5 x AA 1,5 V  

            (не са включени в комплекта) 

Размери: 660 x 130 x 75 мм 
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