
 
 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА: 
 

   DAZER – УЛТРАЗВУКОВО ЕЛЕКТРОННО УСТРОЙСТВО ЗА ЗАЩИТА ОТ 
КУЧЕТА (КУЧЕГОН) 

 

За какво служи DAZER? 
DAZER служи за отблъскване на нежелани, агресивни кучета.  
DAZER е предназначен за всеки, който в ежедневието си има нежелани контакти с 
кучета. Отличен помощник на всеки пешеходец, колоездач, болни и стари хора. 
DAZER може да служи за защита на Вашия домашен любимец от други кучета при 
разходка. DAZER може да се използва и като тренировъчно средство за кучета. 
 

Защо да си купя DAZER? 
Явленията “агресивно куче” и “улично куче” присъстват навсякъде около нас. Налице 
са дори нападения от кучета върху хора с фатален изход. Цената на лечението, 
причинената психическа травма и загубените работни дни надвишават многократно 
цената на DAZER. 
 

Къде се произвежда DAZER? 
DAZER се произвежда в Ню Йорк, САЩ. Той е оригинален американски продукт, 
защитен с патент и запазена марка. В България се представя от фирма “ЕЛКОМЕД”,  
℡  0888 513 916.  
  

Как работи DAZER? 
DAZER излъчва ултразвук с честота 25KНz, който не се чува от хората, но кучетата и 
котките го чуват отлично. Ултразвукът им създава неприятно усещане (не болка), 
което ги кара да освободят зоната около Вас, да избягат или да се отдръпнат.  
 

Вреден ли е DAZER? 
Не, DAZER е напълно безопасен както за хората, така и за кучетата, котките и 
останалите животни. DAZER е хуманна алтернатива на силовите методи за защита. 
 

Как се употребява DAZER при защита от кучета? 
Насочете DAZER с ултразвуковия излъчвател към застрашаващото Ви куче и 
натиснете бутона за 1 до 2 секунди. Повторете действието, докато получите ефект.  
 

Кога не трябва да се употребява DAZER? 
Не използвайте DAZER без причина срещу кучета, които с нищо не Ви пречат или 
застрашават. Безпричинното третиране може да предизвика агресивност или 
непредвидима реакция в поведението на кучето.  
 

От какво разстояние DAZER действа на кучето? 
DAZER е максимално ефективен от разстояние 5 – 7 метра, но той се чува от кучетата 
от доста по-голямо разстояние. Затова, не е излишно да започнете “обработката”, 
още когато сте на разстояние 10 – 15 метра от кучето. 
 

Действа ли DAZER през стена, врата, прозорец или ограда? 
Ултразвукът действа на кучето само ако няма прегради между него и DAZER. 
Ултразвукът не може да преминава през стени, затворени врати, затворени прозорци 
или плътни огради.  
 

Колко дълго издържа батерията на DAZER? 
DAZER се продава с включена алкална батерия 9V. Тя е разчетена за 1000 
включвания от по 1 секунда. Това означава около 1 година работа с Вашия DAZER! 
Батерия за DAZER може да бъде купена навсякъде от търговската мрежа. 
 

Може ли с помощта на DAZER да се тренират кучета и да се премахват 
вредните им навици? 
Да, ако третирате с DAZER и съчетавате с устна или ръчна команда, всеки път, когато 
кучето започне да проявява вредни навици. Скоро то ще спре да го прави. DAZER 
подсилва командите при обучение.  


