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Ултразвуков уред против мишки и плъхове GARDIGO 66986

 

Инструкция за употреба 

Мишките и плъховете са нежелани в нашите домакинства поради 

много обосновани причини, те имат много силен слух. Важно е да 

отбележим, че мишките чуват много по-високи честоти от хората, те 

комуникират помежду си в ултразвуковия честотен диапазон. 

Именно този факт е използван от ултразвуковия уред против мишки 

и плъхове, благодарение на излъчения в този спектър сигнал 

гризачите предпочитат да променят местообитанието си. Така 

къщата и апартаментът ни остават без мишки и плъхове. 

 

Употреба по предназначение 

Gardigo 66986 е устройство за прогонване на мишки и плъхове, 

генерира ултразвук с честота от 35 000 Hz, която не се усеща от 

хората но създава проблем на гризачите в резултат на което те 

избягват тези зони. 

 

Това което трябва да направите е да включите в контакта 

ултразвуковото устройство - лесно, удобно и по никакъв начин не 

напомнящо за себе си! 

ВАЖНО!: Когато позиционирате уреда за защита от гризачи трябва да знаете че пред него не трябва да има нищо. Тъй-като 

всяко препятствие спира разпространяването на ултразвуковият сигнал съответно и защитата на помещението. 

 

Инструкции за безопасност 

• Почиствайте устройството против мишки и плъхове по начин упоменат в инструкцията за употреба. 

• Устройството работи с параметри на напрежението 220 - 240 V ~; 50 - 60 Hz точно такива каквито са в България. 

• Не ремонтирайте сами устройството против гризачи. 

• Това устройство е само за вътрешна употреба. 

• Уредът трябва да бъде защитен от влага, прекомерни студ и топлина. 

• Това устройство може да се използва от деца над 8-годишна възраст и лица с намалени физически, сетивни или умствени 

способности или липса на опит, ако са били наблюдавани или инструктирани предварително. 

Въпреки че хората не чуват излъчвания сигнал е възможно много рядко да се усеща звуково налягане, при по-дълга употреба. 

Технически характеристики: 

 

Зона на въздействие: приблизително 25 м² 

Честота: 35 000 Hz 

Консумирана мощност: 0,9 mA • 0,2 W 

Захранване: 220 - 240 V ~; 50 - 60 Hz 

Работна температура: 0 ° C до + 50 ° C и ≤ 90% R.H. 

Температура на съхранение: 0°C до + 50°C и ≤90% R.H 

 

Производител: GARDIGO – Германия    

Вносител: ЕВРО ПЕСТ ЕООД  

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

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

 

 

 


