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Уред против къртици, сляпо куче и мравки 

с мощна механична вибрация GARDIGO  

 

Инструкция за употреба 

се предават механичните вибрации по нея и съответно колкото по-ниска плътност има почвата толкова по-слабо и не ефективно се предават механичните 

вибрации от уреда против къртици, сляпо куче и мравки. Уреда и работи с 4 x 1,5v R20 батерии, които издържат 4-6 месеца в зависимост от вида на батериите (ние 

препоръчваме алкални батерии).Уреда има площ на покритие 1250кв. или кръг с диаметър около 40 мера.светлината не работи. 

Начин на употреба на уреда против къртици, сляпо куче и мравки: 

Уреда против подземни гризачи се забива директно в земята в близост до мястото, на което има явни къртичини или дупки от сляпо куче. Никога не забивайте 

уреда директно в къртичината или дупката на сляпото куче, тъй като плътността на почвата е ниска уреда няма да има добър ефект. Преди да поставите уреда 

трябва да сложите захранващи батерии 4 x 1,5v R20 във вътрешното тяло на устройството. Развъртете влаягозащитената капачка, извадете пластмасовата среда и 

поставете батериите в гнездата, веднага след като поставите батериите в уреда ще чуете механичната вибрация, това е знак, че уреда работи правилно. След като 

изберете място, на което да забиете уреда направете малък отвор с твърд предмет директно в почвата, след което забийте уреда в отвора до маркера на корпуса 

на уреда. Никога не забивайте уреда с чук или други предмети. Смяна на батериите: веднъж поставен уреда не се изважда от почвата, батериите се подменят 

лесно и бързо като развъртите капачката и извадите средата, на която се намират батериите. След смяна на батериите се уверете, че капачката на уреда е завита 

плътно. Уреда е 100% водоустойчив. 

Ефекта на уреда против къртици, сляпо куче и мравки: 

Максималният ефект на уреда против подземни гризачи се развива напълно  14 дни след поставянето му, през това време къртиците, сляпото куче и мравките 

напускат охраняваната площ. Ефекта ще продължи, докато уреда излъчва механични вибрации 

Електронният уред против къртици, сляпо куче и мравки на GARDIGO излъчва мощна механична 

вибрация на база електромотор и ексцентрик. Уреда е произведен от най-висококачествени 

материали. Устройството има площ на покритие от 1250кв.м  и излъчва механичната вибрация на 

всеки 18 секунди. Механичните вибрации прогонват къртици, сляпо куче, мравки и гризачи от 

охраняваната площ. 

Начин на действие на уреда против къртици, сляпо куче и мравки: 

Както всички знаем подземните гризачи имат слабо развито зрение, но за сметка на това техният 

слухов апарат и чувствителен към шумове, вибрации и ултразвукови честоти и е изключително 

изострен. Точно тази тяхна биологична особеност използва уреда против къртици на GARDIGO. 

Устройството представлява алуминиево колче, което се забива в земята. В масивният алуминиев 

корпус на уреда срещу къртици и сляпо куче има пластмасова среда, на която е извършен 

монтажа на вибрационният мотор и захранването (място за поставяне на батерии 4 x 1,5v R20).  

Уреда излъчва механичната вибрация на всеки 18 секунди, като по този начин 

насища охраняваната площ със стрес сигнали, които къртиците, сляпото куче 

и мравките не понасят, то пречи на храненето и размножаването на 

подземните гризачи и мравките. Ефекта на уреда за защита от къртици зависи 

от плътността на почвата, колкото по-плътна е почвата толкова по-добре 

Технически характеристики: 

Размери: дължина 41см х диаметър 5.00 см. 

Площ на покритие: 1250 кв.м 

Тегло: 0500гр.. 

Материал: Алуминии и пластмаса 

Захранване: Батерии 4 x R20 /алкални/  

                 - не са включени в комплекта 

 

Производител: ТEVIGO – Германия    

Вносител: ЕВРО ПЕСТ ЕООД  

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

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

web: www.otrovi.com 

 

 


