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Ултразвуков уред против мишки, плъхове и мравки 

GARDIGO Mouse Repellent Duo 

 

Gardigo Mouse Repellent Duo е много мощно и ефективно 

ултразвуково устройство против мишки, плъхове и мравки. Уреда 

разполага с два мощни ултразвукови пиезо говорителя, които

излъчват два различни вида стресови сигнали а именно 

ултразвукови честоти и компресирани импулсни вълни като по 

този начин прогонва ефективно вредителите от дома ви. 

Електронният уред против гризачи и мравки има площ на покритие 

550 кв.м като излъчва два различни акустични сигнала с диапазон 

между 25 000 - 65 000 Hz. Честотите на уреда се променят 

автоматично и непрекъснато тази вариация на ултразвука е 

необходима за да няма привикване на гризачите към уреда. 

Сгъстените импулсни вълни се излъчват чрез допълнителен водач 

в предната част на уреда. Комбинацията от тези два стрес сигнала 

плаши гризачите и ги кара да се чувстват застрашени а, крайният 

резултат е напускане на охраняваната зона. 

Инструкция за употреба 

 

Технически характеристики: 

 

Захранване: 9 V DC / 200 mA 

Превключвател с 4 функции 

Честотен обхват: 25.000 - 65.000 Hz 

Работна температура:  

       - 20 ° C до + 50 ° C при ≤ 90% R.H. 

Размери: 12 см х 6,5 см х 12 см 

Употреба: Вътрешна 

Технология:  

      Ултразвук и компресирани импулсни вълни 

Целеви вредители: Мишки, плъхове и мравки 

Площ на покритие: 550кв.м 

 

Производител: TEVIGO – Германия    

Вносител: ЕВРО ПЕСТ ЕООД  

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

ТЕЛ: 0700 10522  e-mail: info@evropest.com 

www.otrovi.com 

 

 

 

 

Употреба и настройки на уреда: 

Уреда предлага две честоти на работа които могат да се активират заедно и по отделно от превключвателният бутон 

който се намира на гърба на уреда. Бутона има четири позиции както следва: 

(Позиция 2:1) Това е позиция за тестови сигнал ще чуете звук който ще покаже, че уреда функционира заедно с този 

звук ще светне и червеният светодиод на уреда 

(Позиция 2:2) Тази позиция на превключвателя активира различните ултразвукови сигнали, те са нечуваеми за 

човешкото ухо. Активирането на различните ултразвукови сигнали ще се потвърди когато червеният светодиод светне. 

(Позиция 2:3) Тази позиция активира компресирани импулсни вълни, които са едва доловими от човешкото ухо но 

много ефективни против мишки и плъхове. След активиране на тази функция ще светне зеленият светодиод на уреда

което значи че тази честота работи. 

(Позиция 2:4) DUO тази позиция активира всички функции на уреда да работят едновременно а именно ултразвукови 

сигнали и компресирани импулсни вълни тогава светват и двата диода на уреда червен и зелен това е знак че уреда 

охранява против мишки, плъхове и мравки в най-мощната си степен 
 



 


