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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ               

 
ПРЕДСТАВЯНЕ 
Многофунционален уред съчетаващ 3 функции -  защита от кучета, трениране на кучета и джобно фенерче. 
 
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА 
1. Чрез плъзгане отстранете капака на отвора за батерията (1);  
2. Поставете 9V алкална батерия в гнездото, като съблюдавате поляритета, указан върху корпуса (2); 
3. Чрезнатискане на бутон ИЗГОНВАНЕ (5) проверете дали двата светодиода мигат; 
4. Поставете обратно капака. Вашият SUPER DOGCHASER е готов за работа. 
5. Когато светлината при активиране отслабне или изчезне, сменете батерията с нова 
 
НАЧИН НА УПОТРЕБА 
При защита: Насочете устройството с ултразвуковия излъчвател към застрашаващото Ви куче и натиснете бутона за 
1-2 секунди. Повторете действието колкото пъти е необходимо, докато получите ефект. Нормално е кучето да се 
отдръпне и оттегли от зоната пред Вас, като може и да продължи да  лае. Максимално-ефективната зона е до 6-8 метра, 
макар че повечето кучета чуват ултразвука и реагират и от по-голямо разстояние. Не използвайте устройството срещу 
кучета, които с нищо не Ви заплашват, или срещу Вашия домашен любимец без причина. Така ще предизвикате объркване и 
непредвидимо поведение на животното. Третирането с DOGCHASER е начин за общуване с кучето, при който Вие 
отговаряте по неприятен за него начин на проявена агресия,  заставяте го да изпълни Ваша команда или просто да се 
отдръпне от пътя Ви. Никога не третирайте кучето с DOGCHASER без причина, DOGCHASER не е играчка, а средство за 
защита и обучение!  
При трениране на куче: Използвайте DOGCHASER от разстояние не по-малко от 1 метър, за кратко време, съчетано с 
издаване на устната и/или ръчна команда. Нормално е при първата тренировка с DOGCHASER, кучето да побегне или да се 
смути, но след това ще разбере, че просто трябва да изпълнява Вашите команди или да преустанови някой вреден навик.  
• Ултразвукът действа на кучето само при наличие на директна видимост, без никакви плътни прегради между него и 
устройството. DOGCHASER може да бъде използван както навън, така и в затворено помещение. 

• При натискане на бутона се убедете, че червената лампа, разположена пред него, светва. Ако това не стане, то 
батерията е за смяна (виж “СМЯНА НА БАТЕРИЯТА”). 

 
ПОСТАВЯНЕ/СМЯНА НА БАТЕРИЯТА 
Отвийте винта, който фиксира капака за батерията, като използвате приложената в комплекта отверка. Проверете 
дали новата батерия, която сте подготвили е АЛКАЛНА. DOGCHASER работи само с алкална батерия 9V. Поставете 
батерията в гнездото, като съблюдавате поляритета, указан върху корпуса. Проверете устройството чрез натискане на 
бутона. Ако червената лампа не светне, потърсете консултация на нашите телефони (виж „КОНТАКТИ”). 
 
ВНИМАНИЕ 
• Пазете повърхността на ултразвуковия излъчвател, разположен в предния край на устройството от механични 
повреди, като: надраскване, пробиване или огъване. Това ще направи Вашия DOGCHASER негоден за употреба. 

• Не насочвайте устройството директно към хора. От непосредствена директна близост до човешкото ухо DOGCHASER 
може да увреди слуха. В този смисъл, ако DOGCHASER се ползва от дете, убедете се, че то е добре инструктирано! 

• При контакт с кучета от особено опасни породи, както и с тренирани да понасят болка животни, гарантирайте своята 
безопасност и с допълнителни средства за защита, адекватни на ситуацията. 

• Не очаквайте всички кучета да се държат еднакво при третиране с DOGCHASER. Реакцията на кучетата при 
въздействие с ултразвук е различна. Тя зависи от много фактори като порода, възраст, здравословно състояние, 
настроение. Кучето може да се оттегли незабавно, да продължи да лае от разстояние, да се свие и прикрие ушите си, да 
преустанови агресивността си. Устройството не въздейства на глухи кучета, но тъй като тези животни най-често не 
са агресивни, това  обстоятелство няма практическо значение. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Комплекта съдържа  – DOGCHASER + 1 брой отверка 
Ел. захранване – 9 Volt алкална батерия, 1 брой (закупува се 
отделно);   Скоба за закачване – Пластмасова; 

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
Гаранционният срок на DOGCHASER е 90 ДНИ от датата на закупуване и касае всички повреди възникнали по вина на 
производителя. НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ПОВРЕДИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ: 
• Надраскване, пробиване или огъване на ултразвуковия излъчвател; 
• Повреди дължащи се на неправилно подбрана захранваща батерия. DOGCHASER  работи само с алкална батерия  

9V; 
• Извършени опити за ремонт от неупълномощени за целта лица. 
Извършването на гаранционен ремонт или подмяна на устройството НЕ УДЪЛЖАВА крайната дата на гаранционния 
срок, определена при покупката. Правото за гаранционен ремонт или подмяна на Вашия DOGCHASER се доказва с 
ГАРАНЦИОННА КАРТА и КАСОВ БОН от търговския обект, в който е направена покупката.  

Излъчвана честота  - 20kHz-25kHz; 
Размери – 6,0см ширина ; 9,4см дължина ;  2,7см височина; 
Тегло – 53 грама (без батерия);  
Корпус – Удароустойчива АВС пластмаса;   Цвят – Сив; 

 
КОНТАКТИ 
По всички въпроси, касаещи експлоатацията и при необходимост ремонта на DOGCHASER, потърсете нашата 
консултация: Вносител: ЕЛКОМЕД ЕТ, тел. 0888513916  
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