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Соларен уред за защита от животни 

GARDIGO ANIMAL REPELLER 

Инструкция за употреба 

GARDIGO AnIMAL REPELLER е иновативен и високоефективен уред за защита от 

нежелано присъствие на животни около тревни площи, градини, езера, фонтани и 

терени които позволяват мокрене с вода. Уреда разполага с PIR датчик за движение 

който улавя всяко навлезнало животно в неговият обхват и активира пръскачката кото 

го пръска с вода и по този начин го прогонва от защитената площ. Уреда за защита от 

животни е снабден и с мощна LED светкавица която излъчва ярка мигаща светлина 

която е комбинация с силната водна струя като усигорява добра защита и през деня и 

през нощта. 

GARDIGO AnIMAL REPELLER се захранва изцяло от сменяем соларен панел и 

акумулаторни батерии /в комлекта/ което го прави изключително икономичен от 

гледна точка на консумативи. Електроният уред за защита от животни охранява площ от 

100кв.м и има ъгъл на датчика за движение от 110° в двете посоки. Максималният 

обхват на датчика за прихващане на обекти е 10м а широчината на водната струя до 

16м. GARDIGO AnIMAL REPELLER има много прецизни дюзи за разпръскване на вода 

което води до икономия при едно активиране уреда изпръсква не повече от 2-3 чаши 

вода под налягане. Всички дюзи може да бъдат регулирани нагоре или на долу също 

така може да регулирате и обхвата на датчика за движение. 

Какво съдържа комплекта на уреда за зашита от животни: 

Уред за прогонване на животни (A) 

Слънчев панел (B) 

Пръскаща глава (С) 

Подвижна скоба (D) 

Съединител за маркуч (E) 

3 x AA Ni-MH акумулаторни батерии, 800 mA 

 
Какво ще ви трябва за да работи уреда: Градински маркуч с който да свържете уреда към водата 

Как се използва: 

1.След като вече сте определили мястото на което ще поствите защитният уред трябва да го приведете в експлоатационен вид като монтирате 

пръскачката към основното тяло науреда завъртете я по часовниковата стрелка. 

2. Поставете акумулаторните батерии в основното тяло на устройството 

3. Монтирайте соларният панел към тялото на уреда след което свържете захранващият кабел на соларният панел в уреда гнездото за 

включване се намира точно под контролера. 

4. Поставете маркуча към уреда и го притегнете добре така че да няма течове /Внимавайте да не го притегнете прекалено много/ 

5. Монтирайте към уреда забиващата се стойка 

6. Позиционирайте и насочете уреда към желаната от вас зона за охрана 

Настройки на уреда: Уреда разполага с осем режима на работа 

Технически характеристики: 

 

Употреба:Външна 

Водна струя диапазон: до 10 м  

(регулируемо и зависи от налягането на водата) 

Консумация на вода за активиране: 2-3 чаши  

Регулируеми дюзи: наляво / надясно /нагоре / надолу 

Активиране : PIR датчик за движение 

(ъгъл откриване 110 °) 

Водно свръзване: Обикновена стандартна връзка за маркуч 

Захранване: Соларен панел (вкл. Батерии), регулация на 

слънчевият панел 360° 

Батерии 3 х АА Ni-МН, 800 mA 

Размер: 63.5 cm х 20.5 cm х 7 см 

 

 

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 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


