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Комбиниран ултразвуков соларен уред срещу мишки, плъхове, 
белки, комари и бълхи GARDIGO SOLAR VARIO PROTECTOR 3 in 1

 

Инструкция за употреба 

GARDIGO SOLAR VARIO PROTECTOR 3 in 1 е компактен и ефективен уред 

против различни видове насекоми и гризачи. Уреда излъчва ултразвукови 

честоти с различен диапазон в зависимост от целевият вредител. 

Изключително подходящ за места с ограничено електрозахранване, като 

къмпинги, палатки, гаражи, навеси, градини и др. Захранва се от соларен 

панел и акумулаторна батерия 1.2 V DC 850 mA NiMh  може да се 

употребява на закрито и открито опционално може да бъде захранван от 

адаптер 230 V AC / 3 V DC  (не е включен в комплекта). 

  

GARDIGO SOLAR VARIO PROTECTOR  3 in 1 има три контролни 

бутона за настройка на целеви вредител:   

(честота А) ултразвук за защита от комари и бълхи  7 kHz 

(честота В) ултразвук за защита от мишки, плъхове и мухи 10 kHz 

(честота С) ултразвук за защита от белки и хлебарки 12 kHz  

 

Уреда се пуска в защитен режим чрез бутоните които се намират отстрани 

на корпуса на устройството като първо трябва да активирате апарата като 

плъзнете бутона в позиция ON след което избирате от целевият вредите 

от другият плъзгащ бутон като го преместите на изобразеният с картинка 

вредител. Поставете защитният апарат директно зоната или срещу зоната 

 

Технически характеристики: 

 

Площ на покритие: 25кв.м.на закрито 

                       6кв.м на открито 

Бутони: On / Off ключ 

   3-степенна честота превключвател 

 

Захранване: Соларен панел от аморфен силиций 3 V DC, 

или алтернативно с AC адаптер  230V AC / DC 3 V 

(не е включен в комплекта) 

 

Време на работа: Около 3 дни (без светлина)  

при напълно заредена батерия 

 

Размер: 8.5 см х 9.5 см х 4.5 см 

 

 

Производител: TEVIGO – Германия    

Вносител: ЕВРО ПЕСТ ЕООД  

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

e-mail: info@evropest.com 

ТЕЛ: 0700 10522   

 

 

 

на защита.Когато позиционирате уреда се уверете че ултразвуковите сигнали ще стигнат до вредителите като не трябва да поставяте 

апарата зад завеси, мебели или каквито и да било прегради, това ще ограничи ефекта на защитното устройство.На открито уреда има 

площ на покритие до 6 кв.м  а на закрито 25кв.м. 

 

Захранване: Висококачественият слънчев панел(аморфен силиций) зарежда акумолаторната батерия /NiMh/ която е част от уреда като 

от едно пълно зареждане батерията ще подържа уреда активен до 3 дни в пълна тъмнина.Също така може да се захранва от 230 V AC / 3 

V DC мрежов адаптер (не е включен в комплекта). 

 

 

 


