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Мобилно устройство за прогонване на мишки 

 Инструкция за употреба 

Проблемите с мишки трябва да бъдат решавани на мястото, където 

възникват. Мобилната защита против мишки на Gardigo е перфектния 

начин за справяне с мишки в дома, тавана или гаража. Може да се 

използва и при пътувания - на село, вилата не е необходим контакт. 

електронният уред против гризачи няма нужда от мрежово захранване 

и може да се използва и като фенерче. Устройството против мишки 

издава звукови вълни с различна честота, които отблъскват мишките 

далеч от засегнатата зона. Нещо повече - мястото ще бъде избягвано 

за напред въпреки, че устройството против миши може да не бъде 

включено постоянно. Специално произведените звукови вълни имат 

оптимален диапазон при помещения от около 30 м2 на закрито и 6 м 

радиус на открито. Работейки с батерии, устройството работи точно 

там, където трябва - например в беседката до барбекюто където е 

възможно да няма контакт за захранване с ток Мобилното устройство 

против мишки е чудесен вариант там където смъртоносните капани с 

отрова са неприемливи - в хола или пък където пребивават домашните 

любимци. Мобилната защита против мишки е абсолютно безвредна за 

всички живи същества и е много ефективна. 

Технически характеристики: 

Захранване: Батерии 2 x 1.5v AAA Micro  

                       (не са включени) 

Работна площ:  

         приблизително 30 м² в стаи и 6 м радиус навън 

Честота: 12 - 23 kHz +/- 10% 

Контрол на силата на звука: безстепенно 

 

Производител: GARDIGO – Германия    
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Ефективна площ от около 30 м² в закрити помещения и 6 м радиус на открито. Вградената LED светлина помага в 

най-различни ситуации - да откриете пътя си или да намерите нещо в тъмното. Няма тежко окабеляване, можете да 

използвате уреда против миши навсякъде!. Уреда против гризачи има въртящ се бутон за намаляване и усилване 

спрямо това дали има масово нападение на гризачи или не. При максимално усилване на ултразвуковият сигнал 

против мишки е възможно някой хора да чуват ултразвуковият сигнал. 

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. 

Употреба по предназначение: 

Няма изрични правила за употреба - много лесно обслужване дори от напълно неквалифицирани лица. 

За да замените вече изтощена батерия е необходимо да свалите капака на корпуса, да извадите старите батерии и 

да поставите нови AAA батерии. Обърнете внимание на правилната полярност и поставете обратно капака на 

корпуса. 

Не поставяйте устройството върху килими, зад мебели, завеси или други предмети, защото те поглъщат звуковите 

вълни. 

 


