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Ултразвуков уред против птици със соларен панел 

GARDIGO SOLAR BIRD REPELLER 360

Важни бележки за работата и употребата: 

За максимална ефективност уреда трябва да бъде поставен в зоните подлежащи на защита преди зимно пролетният сезон когато 

птиците не са направили гнезда това важи особено много когато ще го използвате за защита от лястовици за всички останали малки 

птици може да разположите уреда от март до юли. Уреда против птици не наранява птиците а само ги кара да се чувстват 

дискомфортно като те търсят места на които няма ултразвукови сигнали и не са обезпокоявани. Ефекта на уреда може да се прояви

за един ден но може да отнеме и седмица за максималното си действие и това зависи от вида на птиците, местните условия и среда. 

Монтаж и позициониране на птицегона: 

Уреда се монтира и инсталира бързо и лесно просто се окачва на висящата кука която е част от устройството. Уреда може да се 

постави на фасади на къщи, овощни дръвчета, балкони, градини, тераси. Уреда е за външна употреба може да бъде мокрен от дъжд.

Уреда може да бъде поставен върху метални повърхности чрез вграденият магнит на гърба на уреда. 

Употреба на уреда: 

По принцип не е необходимо да зареждате батериите външно чрез адаптер. Батериите са достатъчно заредени през лятото от 

соларната клетка. Ако устройството се използва през февруари, като превантивна мярка против лястовици се препоръчва да го 

зареждате с 5 V USB зарядно веднъж седмично, поради кратките дни и намалената слънчева светлина. Ако устройството е 

инсталирано в сенчеста зона, например в автомобил, то може да се захранва непрекъснато с помощта на 5 V USB зарядно 

устройство (не е включено в комплекта). 

Настройки на уреда за птици: 

Контролните бутони са разположени на гърба на уреда за да активирате апарата трябва да преместите превключвателният бутон в 

позиция ОN. Веднага след това ще се активира ултразвуковият сигнал на уреда. Ако желаете да активирате светкавицата която се 

пуска автоматично когато се стъмни трябва да натиснете бутона „Auto Night” тогава светодиодите светват за кратко и уреда ще мига 

на всеки 30 сек. Ако не желаете да включвате светкавицата я деактивирайте чрез бутона „Auto Night” в позиция OFF  

 

Електронният ултразвуков уред против птици излъчва ултразвукови акустични 

сигнали които прогонват различни видове птици от балкони, веранди, тераси, 

фасади на къщи, овощни дръвчета, градини и места където присъствието на 

птиците е нежелано.  Птицегона e изключително компактен и удобен за монтаж тъй 

като се захранва от соларен панел и акумулиращи батерии, има 360 ° излъчване на 

ултразвуковите сигнали. Уреда защитава зоните в които е поставен 24 часа в 

денонощието като през тъмната част на деня излъчва и мощна флаш лапа 

светкавица комбинирано с ултразвук.  

 

Уреда против птици се използва за: лястовици, гълъби, врабчета, дроздове, 

косери, чайки и гларуси.  

GARDIGO SOLAR BIRD REPELLER 360 ° използва три мощни пиезо говорителя 

които излъчват променливи ултразвукови честоти в 360 ° около уреда и охранява 

площ от 150кв.м. Уреда разполага с два светодиода които светят като флаш лампа 

светкавица през нощта това засилва защитата от птици. Устройството се захранва 

от акумулаторни батерии, които се зареждат от вградена соларна клетка или по 

желание от 5V USB зарядно устройство. 

 

Инструкция за употреба 

 

 

Технически характеристики: 

Захранване: 2 x AA Mignon 850 mAh акумулаторни  (включени) 

Зареждане: Използване на USB кабел  

(време за зареждане около 12 часа) или чрез слънчеви клетки 

Ефективен диапазон: около 7 м 

Честота: 24 - 65 kHz +/- 10%, макс. 75 dB 

Светодиод за захранване:  Светкавица 

Влагозащита: IP43 

Високоговорители: 3 пиезо високоговорителя 

Монтаж: Интегриран магнитен държач и окачена кука на гърба 

Контролни бутони: 2 позиции на превключвателя Вкл. / Изкл.  

Непрекъсната работа и ВКЛ. / ИЗКЛ. Намален звук + светкавица  

(автоматично управление чрез фото сензор на тъмно) 

Размер: 12,5 см х 11 см х 6 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 

 

 


