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Уред против къртици, кучета и котки със соларен панел 

GARDIGO SOLAR MAULWURF-HUNDE-KATZENFREI 

Ултразвуков уред против къртици, слепи кучета, кучета и котки. Уреда комбинира в себе 

си два вида защита, както под земята така и над земята. Електронното устройство 

излъчва ултразвукови сигнали, които пропъждат и защитават под земята против 

къртици, сляпо куче и поливки площ от 1250 кв.м и над земята уреда излъчва 

ултразвуков сигнал против кучета и котки и има площ на защита 150кв.м. Електронният 

апарат съчетава в себе си двойна защита от най-често срещаните животни в двора и 

градината, като предлага ефективна и хуманна защита от къртици, сляпо куче, кучета и 

котки. 

 

Ултразвук против подземни гризачи, къртици и сляпо куче: 

Уреда излъчва мощна ултразвукова честота 400 Hz  която прогонва и плаши подземните 

гризачи интервала на излъчване на прогонващите честоти е 57 сек и време на излъчване 

на честотата 3 сек. Уреда се захранва от соларен панел, който се захранва от слънчевата 

светлина устройството работи непрекъснато и денонощно като, през тъмната част на 

денонощието се захранва от зареждащи се батерии, които са вградени в корпуса на 

апарата. 

 

Ултразвук против кучета и котки: 

Уреда има вградена кварцова колона, която излъчва мощен ултразвук с честота 20.000-

27.000 Hz против кучета и котки. Колоната е разположена под соларният панел и е едно 

лицева, което значи, че трябва да я насочите към зоната която желаете да защитите от 

случайно преминаване на кучета и коти уреда има площ на покритие против кучета и 

коти 150кв.м. Уреда излъчва ултразвукови сигнал на интервал от всеки 57 сек и 3 сек 

излъчване на честотата. 

 

Инструкция за употреба 

Монтаж на уреда против подземни гризачи, кучета и котки: 

Уреда е напълно готов за употреба не е необходимо да поставяте батерии. Изберете подходящо място, на което да разположите 

устройството имайте в предвид, че зоната в която трябва да монтирате уреда трябва да бъде огрявана от слънчева светлина за да

може уреда да се зарежда и функционира правилно. Направете дупка в земята с твърд предмет, като диаметъра на дупката 

трябва да бъде по малък от алуминиевото колче на уреда, след като го поставите ултразвуковите вибрации ще се предават по 

добре в почвата следователно и ефекта ще бъде по добър. Уреда има копче което служи за активиране и деактивиране на 

апарата то се намира под соларният панел. Насочете горната над земна колона на уреда към зоната която искате да защитите от 

кучета и котки. Разположете уреда в центъра на охраняваната площ ако разполагате с поливна система разположете уреда далеч 

от обхвата на пръскачките. Преди да пуснете уреда го оставете на слънце за няколко часа за да може да се зареди добре 

батерията на устройството. 

Технически характеристики: 

Захранване: 2 батерии тип Ni-MH, 1,2 V, 850 mA  

Корпус: Устойчив на атмосферни влияния  

              алуминий и пластмаса 

Подземна площ: около 700 м²- 1250 м²,  

              в зависимост от плътността на почвата 

Ефективна площ над земята: приблизително 150 м² 

Честотен обхват под земята: 400 Hz 

Честотен обхват над земята: 20 000 - 27 000 Hz 

Захранване: поликристални слънчеви клетки 

             (соларен панел) 

Интервал: около 3 секунди  

Продължителност на включване, около 57 сек 

Резервно напрежение: до 7 дни без слънчево огряване 

            (при добре заредени батерии) 

Размер: 9,5 см х 46 см 

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 

 


