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Соларен ултразвуков уред против птици, гълъби, 

врабчета, косове, лястовици GARDIGO VOGEL-ABWEHR 

Инструкция за употреба 

 

Ултразвуков уред против птици GARDIGOVOGEL-ABWEHR дава 

възможност за ефективен и хуманен начин да защитите вашият дом и 

градина, овощни дръвчета, тераси, покриви и други зони, в които е поставен 

уреда против птици. GARDIGO VOGEL-ABWEHR е произведен за външна 

употреба и излъчва ултразвуков сигнал и двойно по-мощна флаш лампа 

светкавица, за да прогони птиците, като гълъби, лястовици, врабчета, косове, 

дроздове и други от вашият двор или градина. Ултразвковият уред разполага 

с инфрачервен датчик за движение, който има ефективен обхват на действие 

от 10 метра и 110 градуса ъгъл, той се задейства когато целевата птица 

навлезе в зоната на действие на датчика. Силният ултразвуков сигнал 

прогонва птиците от охраняваната площ от устройството около 100кв.м. 

Уреда се захранва от голям соларен панел, а през ноща уреда работи на 

зареждащи се батерии 4 x AA LiFe 1,2 V, 800 mAh, които са в комплекта на 

устройството.  

Как действа  уреда защита от птици: 

Електронното устройство против птици излъчва ултразвуков сигнал, който не 

се чува от човешкото ухо 23 -50 KHz.  Честотите се променят непрекъснато, за 

да няма привикване на птиците към него. Първоначално птиците възприемат 

този ултразвук несъзнателно, в зависимост от индивидуалната слухово 

устойчивост на всяко едно животно и може да се завърнат отново. 

 

Инсталиране на уреда: 

1. Определете мястото, на което искате да поставите устройството. Уреда трябва да бъде поставен в зоната, в която сте 

забелязвали птици или която желаете да защитите от птици не по далеч от 10м от мястото на което кацат птиците за да може 

да бъдат засечени от датчика. 

2. Уреда разполага със сглобяемо колче, което позволява да го монтирате чрез забиване директно в земята или да го окачите 

на дърво или дрго място на крепежни елементи като за това има специални уши на гъба на уреда . 

Настройки на работа на устройството: 

GARDIGO VOGEL-ABWEHR  има лесна настройка на ключа, които се намират под капака на гърба на корпуса на устройството. 

• OFF: Уреда е изключен 

• ON: Когато сензорът за движение се задейства, уредът ще произведе висока ултразвукова честота за отстраняване на 

нежеланите птици, в продължение на 20 секунди комбинирано със светкавица. 

Уреда е  безвреден за хора и не целеви животни и не се чува от човешкото ухо. Той създава дискомфортна среда за 

присъствие на лястовици, гълъби, врабчета, косове, дроздове, като обучава птиците с течение на времето да не се завръщат в 

зоните, където е поставен уреда против птици. 

Технически характеристики: 

Обхват на датчика за движение: До 10 м 

Технология ултразвук: 23.000 до 50.000 КHz  

Флаш лампа: 5 мигащи светодиода 

Слънчев панел: 4,8 V, 50 mA 

Акумулаторна батерия: 4xAA LiFe, 1,2V, 800 mAh 

Употреба: Външна 

Захранване: Слънчева енергия 

Сензор за движение PIR:110 градуса 

Размер: 120 х 130 х 65 мм 

Площ на покритие:100 кв.м 
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