
 

 

Соларен    ултразвуков    уред    против    кучета    и    котки GARDIGO  

Инструкция за експлоатация 

Art.-Nr. 60055 

Електронният ултразвуков уред против кучета и котки GARDIGO 

SOLAR предлага ефективен и хуманен начин да ограничите достъпа 

на кучета или котки в зоните в които е поставен уреда. GARDIGO 

SOLAR е предназначен за външна употреба и излъчва ултразвуков 

сигнал и флаш лампа светкавица за да прогони не желаните гости 

от вашият двор или имот. Уреда разполага с инфрачервен датчик за 

движение който има ефективен обхват на действие от 7м и 110 

градуса ъгъл той се задейства когато целевото животно навлезе в 

зоната на действие на датчика. Мощният ултразвук прогонва кучета 

и котки от охраняваната площ от устройството около 100кв.м. 

Уреда се захранва от голям соларен панел 4.8 v 50 mA, а през 

нощта уреда работи на зареждащи се батерии 1 x AA LiFe 3,2 V, 500 

mAh които са в комплекта на устройството. 

Уреда излъчва ултразвуков сигнал, който не се чува за човешкото 

ухо 23 KHz. Първоначално кучетата и котките възприемат този 

ултразвук несъзнателно в зависимост от индивидуалната слухово 

устойчивост на всяко едно животно. След около 2 часа тези 

ултразвукови сигнали започват да дразнят животните и им стават 

силно неприятни като те почват да избягват зоната с тези 

звуци.Максималният ефект на ултразвука се проявява до 2 

седмици като кучетата или котките си създават навик да не 

посещават зоната в която се чувстват дискомфортно и търсят места 

където е тихо и спокойно без наличие на ултразвукови сигнали. 

 

 

Обхват на датчика за движение: До 7 м 

Технология ултразвук: 23.000 Hz, 80 dB 

Флаш лампа: 2 мигащи светодиода 

Слънчев панел: 4,8 V, 50 mA 

Акумулаторна батерия: 1 x AA LiFe 3,2 V, 500 mAh 

Употреба: Външна 

Захранване: Слънчева енергия 

Сензор за движение PIR: 110 градуса 

Размер: 135 х 80 х 115 мм 

Площ на покритие: 100 кв.м. 
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Производител: TEVIGO– Германия    

Вносител: ЕВРО ПЕСТ ЕООД  

гр. София, жк. Люлин – 3, бл.380, магазин 1  

ТЕЛ: 0700 10522   

e-mail: info@evropest.com 

web: www.otrovi.com 

Инсталиране на уреда: 

1. Определете мястото, на което искате да поставите 

устройството. Уреда трябва да бъде поставен в зоната в която сте 

забелязвали кучета или котки. 

 

2. С помощта на молив маркирайте центъра на мястото, където 

бихте желали да поставите уреда посредством винтове. 

Настройки на работа на устройството: 

 

Как действа уреда за защита от кучета и котки: 

GARDIGO SOLAR  има три настройки на ключа, които се намират на 

дъното на корпуса на устройството. 

• ON1: Когато сензорът за движение се задейства, уредът ще 

произведе висока ултразвукова честота комбинирана със 

светкавица.Светкавицата за отстраняване на нежеланите животни 

ще мига в продължение на 20 секунди. 

• OFF: Зареждането на устройството от слънчева светлина работи. 

• ON2: Когато сензорът за движение се задейства, уредът ще 

произведе a висока ултразвукова честота за отстраняване на 

нежеланите животни в продължение на 20 секунди без светкавица 

Технически характеристики: 



 

 


