
 
 
 
 
 
 

DAZER II.  
УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ВІДЛЯКУВАЧ СОБАК  
 
DAZER II – це переносний відлякувач собак, 
корисний кожному, хто хоче уникнути контакту з 
собаками. DAZER II – це гуманна альтернатива 
балончикам з газом та іншими засобами захисту. 
DAZER II випромінює звук високої частоти, який 
чують кішки і собаки, але не чують люди. Вихідний 
сигнал DAZER II відлякує собаку, що наближається, у 
більшості випадків зупиняючи її, змушуючи втекти 
або триматися на відстані, дозволяючи вам уникнути 
контакту з твариною. DAZER II найбільш ефективний 
для захисту від вороже налаштованих або 
агресивних собак. Використання DAZER II на 
доброзичливих та пасивних собак, а також на вашій 
домашній собаці може не викликати особливої 
реакції (реакція переляку).  
Ефективність DAZER II  залежить від багатьох факторів. Відстань до собаки, вік, 
темперамент, рівень натренованості – все це може вплинути на реакцію собаки.  
 
ВИКОРИСТАННЯ ВІДЛЯКУВАЧА  

 Направте DAZER II  на собаку, що наближається  

 Натисніть кнопку ввімкнення і активуйте DAZER II на 2-3 секунди 

 За необхідності повторіть п.2 
 
Направте срібний диск в торці корпусу DAZER II в направленні собаки, що наближається, 
для отримання найкращого ефекту відлякування. Вихідний сигнал DAZER II являється 
направленим та, отже, ефективність впливу знижується, коли прилад направлений під 
кутом до собаки. Часто більш ефективно періодично натискати на кнопку ввімкнення 
протягом 2-3 секунд, ніж постійно тримати кнопку натиснутою.  
Хоча тварина буде чути звук високої частоти на відстані 7 метрів і більше, найбільший 
дискомфорт собака відчуває на відстані 2-5 метрів. Більшість експертів погоджуються з 
тим, що для того, щоб уникнути небажаного контакту з собаками, краще за все зустріти 
тварину, яка наближається, а не тікати від неї. Експерти також попереджають, що краще не 
дивитися в очі собаки.  DAZER II допоможе Вам створити коло себе «зону безпеки», щоб 
уникнути контакту з твариною.  
 
ВИКОРИСТАННЯ DAZER II ДЛЯ ДРЕСИРУВАННЯ 
 
DAZER II  може бути використаний з тренувальною метою, заборони собаці лаяти, гризти 
меблі та взуття, а також для навчання командам та припинення поганої поведінки.  
 
В цьому випадку DAZER II повинен бути використаний з відстані 2-3 метра  в поєднанні із 
словесною командою. Як і при будь-яких тренуваннях заохочуйте Вашу тварину.  
Зверніть увагу: При першому використанніDAZER II Ваша собака може втікти з 
тренувального майданчику.  
Тека реакція не є незвичайною – це результат реакції на ультразвук. Ультразвук не заподіє 
фізичного болю Вашій собаці.  



 
СПРАВНІСТЬ DAZER II 
 
Червоний індикатор на передній панелі DAZER II повинен світити яскраво і постійно, в той 
час як кнопка ввімкнення натиснута.  
Це говорить про те, що DAZER II знаходиться в працездатному стані та рівень зарядки 
батареї в нормі. Якщо червоний індикатор не світиться, замініть батарею новою.  
 
ЗАМІНА БАТАРЕЇ  
(використовуйте тільки Alkaline Батарею 9 Вольт) 
 
 Відкрутіть два гвинти на задній кришці корпусу DAZER II 
 Підніміть верхню частину корпусу і акуратно витягніть стару батарею.  
 Встановіть нову батарею і закрутіть два гвинти, переконавшись, що червоний індикатор 

видно через отвір у верхній частині корпусу.  
 
Увага:  
 

 Не чіпайте срібний диск в торці корпусу DAZER II.Пошкодження срібного диску 
може викликати неправильну роботу приладу і позбавлення Вас прав на гарантійне 
обслуговування.  

 Прилад DAZER II призначений для використання з метою захисту та дресирування. 
Не направляйте DAZER II на людей і не використовуйте прилад з іншою метою.  

 DAZER II не ефективний по відношенню до глухих тварин.  
 Завжди приймайте додаткові запобіжні заходи для уникнення контакту з потенційно 

небезпечними собаками. 
 Стежте за тим, щоб червоний індикатор на передній панелі приладу DAZER II 

засвічувався при натисканні на кнопку ввімкнення.  
 Діти не повинні використовувати DAZER II без нагляду батьків.  

 
Виробник DAZER II та його дилери не несуть відповідальність за збиток, викликаний 
неправильним використанням приладу DAZER II або недотриманням даної інструкції.  
 
ГАРАНТІЯ 
 
Несправний прилад підлягає заміні протягом шести місяців з моменту покупки при умові 
відсутності пошкоджень та збереження товарного вигляду.  


