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Електронен уред против акари GARDIGO MITE BLOCKER

 

Инструкция за употреба 

Ултразвуковият електронен уред против акари GARDIGO MITE 

BLOCKER излъчва ултразвукова честота, която намалява 

възпроизвеждането на акарите и по този начин намалява тяхната 

плътност и респективно алергиите от тяхното присъствие. Уреда е с 

изключително компактни размери и се захранва от  2 x AAA батерии. 

Уреда за защита от акари работи непрекъснато, като ултразвуковият 

сигнал е нечуваем за човешкото ухо и с течение на времето в рамките 

на 5-6 месеца намалява значително популацията на акрите, без 

употреба на препарати против акари. 

 

Акарите  са микроскопични паякообразни кърлежи, които живеят в 

домашната прах и се хранят с кожа, коса и гъбични спори. Особено 

добре се развиват в меки повърхности, като дивани, пердета, легла, 

матраци, килими, библиотеки, черги, плюшени играчки и други. Има 

редица фактори благоприятстващи тяхната среда на развитие, като 

относителна влажност на въздуха над 55% и температура на въздуха 

от 22 до 25 градуса. 

Акарите се срещат почти навсякъде, където не е почистено добре от 

прах наричат ги още прахови кърлеж. Наличието на акри може да 

предизвика алергии, което е най- неприятното от тяхното присъствие 

в дома ни. 

 

Технически характеристики: 

 

Захранване: 2 x AAA 1,5V батерии (не са включени) 

Технология:  

Ултразвукови честотни импулси 40-42 kHz  

 

Ефективен обхват: приблизително 6 м² 

 

LED лампа: 

 ключът за включване / изключване отделно 

Контрол на звука: без степенно 

Размер: 6,5 см х 7 см 

 

Производител: GARDIGO – Германия    

Вносител: ЕВРО ПЕСТ ЕООД  

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

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

 

 

 

 

 

Уреда против акари излъчва ултразвуков сигнал с честота  40 - 42 kHz и има площ на покритие при вътрешна 

употреба до 30кв.м и при външна употреба до 6кв.м. Устройството има вграден фенер за инспекция  и  бутон за 

увеличаване и намаляване на силата на ултразвука. Уреда разполага с два степенни бутона за активиране на 

защитният ултразвук и за пускане на светлината за инспекция и проверка на заселени зони с акари или дървеници. 

 


