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Уред против къртици и сляпо куче комплект от две  

устройства с ултразвукови вълни GARDIGO BASIC 

  Инструкция за употреба 

Начин на употреба: 

Забиите уреда директно в почвата близо до зоната в която има проблем с къртици или сляпо куче. Преди да позиционирате уреда 

поставете 3 x 1,5v R20 батерии. Уреда издържа с един комплект алкални батерии 4-6 месеца и излъчва ултразвуков сигнал 2 

секунди след което прекъсва за 40 секунди. 

 

1. Развийте капачката на уреда обратно на часовниковата стрелка. 

2. Извадете вътрешното тяло. 

3. Поставете 3 бр. батерии /1.5V-R20/D/ по указания на етикета начин. Веднага ще чуете вибриращ звук, което е индикация за 

работа на уреда. 

4. Върнете вътрешното тяло в корпуса. 

5. Завийте капачката на уреда по посока на часовниковата стрелка. 

6. Посредством твърд предмет направете цилиндричен отвор в почвата и поставете уреда в него, заравяйки го до 3/4 от дължината 

му. 

7. За да осигурите максимален контакт, притиснете добре почвата към уреда 

ВАЖНО: Не забивайте уреда с чук или друг твърд предмет 

Технически характеристики: 

 

Захранване: 4,5V/DС  

(3 бр. D батерии не са включени в комплекта) 

Честота: 400-1000 Hz 

Ефективна площ: до 700 кв.м 

Материал: ABS пластмаса 

Цвят: Черен 

Размери: 7 x 5 x 29,5 см 

Режим на работа: 2 сек ON 40 сек OFF 

 

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 

 

Електронен уред за защита от къртици и сляпо куче с ултразвкови вълни 

Устройството предствлява пласмасова кострукция под формата на колче което се 

забива в земята. Уреда прогонва къртици и сляпо куче на база ултразвкови вълни с 

честота 400-1000 Hz и има площ на покритие 700 кв.м. или кръг с диаметър 35 

меетра. 

Как действа уреда против къртици: 

Къртиците и сляпото куче са подземни гризачи и като такива имат слаборазвито 

зрение и силно развит слух, те са силно чувствителни към ултразвукови вибрации. 

Ултразвковите вибрации плашат и смущават подземните гризачи, като те нарушават 

най-вече храненето си и размножаването си, това е и основната причина да 

напуснат охраняваната с уреда зона. Действието на ултразвуковото устройство 

зависи от много фактори но най-важният е плътността на почвата, тъй като тя 

предава вибрациите излъчвани от уреда. Колкото по плътна е почвата толкова по-

добър ефект има уреда, колкото по песъчлива и ронлива е почвата толкова по-ниска 

плътност има и ефекта намалява. Уреда развива максималният си ефект до 14 дни 

след поставяне като през този интервал от време къртиците и слепите кучета 

напускат охраняваната площ. 

 


