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Уред против гризачи и мравки Gardigo Plus 
Инструкция за употреба 

Електронен уред против гризачи и мравки който комбинира две основни функции ултразвук и 

електромагнит. Уреда защитава ефективно площ до 230кв.м като излъчва мощни ултразвукови сигнали 

които могат да бъдат настроени чрез бутони в зависимост от целевата ситуация в всеки един обект. Уреда 

има две настройки на ултразвуковият сигнал и разполага с LED лампа която има опции за включване и 

изключване като основната и функция е да служи като нощна лампа. 

Настройки на уреда: 

1. Променящи се ултразвукови честоти с диапазон от 20 000- 40 000Hz 

2. Фиксирани ултразвукови честоти с диапазон от 50 000Hz 

3. Електромагнита на уреда против гризачи работи автоматично като няма характерни настройки. Той се 

включва и изключва на  всеки 3 минути и след което се изключва пак за 3 минути. 

4. Нощна лампа-LED диоди които светят в приятен оранжев цвят. Опцията има бутони за включване и 

изключване. 

Уреда против гризачи разполага с електромагнит който атакува гризачите на местата на които се укриват а 

именно зад стени, гипсокартони, окачени тавани и др. Електромагнитният сигнал създава в мишките и 

плъховете чувство за силно безпокойство и паника и ги кара да напуснат своето укритие. Там започва и 

действието на ултразвука който ги прогонва и от откритите части на охраняваното помещение. Основната 

функция на този комбиниран уред против гризачи е да създаде максимален дискомфорт на гризачите на 

закрито и на открито. 

 

 

 

 

Уреда има прогонващо действие и върху някой насекоми като мравки които се влияят силно от електромагнита излъчван от устройството. Уреда дезориентира 

мравките и модифицира средата в вашият дом или офис от благоприятна за развитието им към неблагоприятна. Това е и основната причина мравките да не се 

заселят на охраняваните с устройството места. 

Употреба на уреда: 

Gardigo Plus прогонва мишки, плъхове, мравки, сребреници. За да имате максимално бързи резултати при борбата с мишки, плъхове, мравки включете уреда 

директно в контакта като пред устройството не трябва да има поставени мебели, пердета или други предмети които ще ограничат действието на ултразвковият 

сигнал. Изберете ултразвукова честота Фиксирана или Променящи се. Всички настройки на електронният уред против насекоми и гризачи се намира от страни на 

корпуса на апарата.Настройките се избират чрез бутони. Уреда разполага с LED  лампи за активност на функциите т.е когато уреда излъчва ултразвук мига зелен 

лед диод.Когато уреда излъчва електромагнит мига оранжев лед диод. Тъй като уреда е напълно нечуваем за хора тези лед индикатори са основен ориентир за 

правилната работа на уреда.  

Ефекта от уреда: 

При всички електронни устройства ефекта идва различно в зависимост от индивидуалната ситуация в всеки обект. Най-вече плътност на гризачите или мравките. 

Санитарно техническо състояние на обекта, мише плъхо проницаемост както и инсекто проницаемост. В най идеални домашни условия първоначалният ефект е 

между 7-14 дни. При по висока плътност на вредители ефекта може да отнеме до 20-30 дни. Най-положителното от употребата на уреди против гризачи е че няма 

никак 

Технически характеристики: 

Променливи ултразвукови честоти: 20 000- 40 000Hz 

Фиксирани ултразвукови честоти: 50 000Hz 

Електромагнит: пускане на всеки 3 мин  

Площ на покритие: 230 кв.м 

Захранващо напрежение: 230 V AC- 50Hz  

Консумация : 3,5W 

  

Гаранция: 24 мeсеца 

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 

 


