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Електронен ултразвуков уред срещу кучета и котки 

Ултразвуковият уред GARDIGO е предназначен за прогонване на 

кучета и котки от райони, в които тяхното присъствие е нежелано. 

Електронното устройство против кучета и котки има точно калибрирани 

честоти, които  дразнят кучетата и котките, като те напускат 

охраняваната от уреда площ и търсят по тихо и спокойно място. 

Електронният уред против кучета и котки GARDIGO разполага с 

инфрачервен датчик за движение и топлина,  който активира 

ултразвуковата бариера срещу котки, той има обхват до 7 м и ъгъл 70 

°. Уреда се захранва от 6 броя батерии от 1,5 V AA или адаптер на 

ток 9 V, 100 mA. Апарата излъчва ултразвук с честота  20 000 до 27 000

Hz и звуково налягане от до 90 db, като тези честоти са предназначени за

отблъскване и на кучета и на котки. Уреда е напълно безвреден за хора и

животни, като той не наранява животните, а само ги кара да се чувстват

дискомфортно в зоните охранявани от апарата, те търсят по тихо и спокойно

място и заради това напускат зоната, в която е пуснат уреда. 

 

Инструкция за употреба 

 

ВАЖНО!: За да спестите честата подмяна на батерии изключвайте уреда, когато в зоната на инфрачервеният датчик за

движение ще има необичайно движение на хора. Датчика активира ултразвуковият апарат от всякакъв тип движение и по този

начин може да се изтощят батериите без да има целеви ефект. 

Технически характеристики 

Уред за защита от котки на:  

Гаражи, тераси, градини, паркирани автомобили и 

превозни средства, барбекюта, лехи, пясъчници, 

чисти зони, защита от навлизане на съседски кучета 

или котки. 

Ъгли на обхват на датчика : 70 ° 

Разстояние на датчика : до 7 m 

Честота на ултразвука: 20 000 до 27 000 Hz 

SPL: до 90 db 

Захранване: 6 х батерии размер АА (не са включени) 

Опция захранване: DC 9 V / 100 mA (не са включени) 

Размер: 140 х 80 х 55 мм 
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