
DAZER ULTRASONIC DOG DETERRENT
 Aparat cu ultrasunete pentru indepartarea cainilor

Efect si aplicatii

DAZER este un aparat portabil ce indeparteaza cainii cu ajutorul ultrasunetelor si este folositor 
oricarei persoane care se teme de caini.

DAZER emite sunete de inalta frecventa care sunt auzite doar de caini pana la o distanta de aprox. 
4-5 m, distanta cea mai eficienta fiind cea cuprinsa intre 1,5 si 3 m. Reactia normala a cainelui este de a se 
opri si in multe cazuri de a se retrage. Utilizatorul indreapta DAZER-ul spre cainele care se apropie si 
apasa butonul timp de 2-3 sec. Sunetul nu provoaca nici un rau fizic cainelui. Cu cat cainele este mai 
aproape, cu atat sunetul devine mai intens.

• LED-ul (beculetul) rosu indica faptul ca bateria este buna si DAZER-ul functioneaza. 
• Carcasa este din plastic ABS. 
• DAZER-ul este fabricat in Statele Unite ale Americii.

Acest produs este foarte eficient de asemenea ca instrument de antrenament si dresaj si poate fi 
folosit si in interior.

DAZER-ul este programat sa emita pe o asemenea frecventa si cu un asemenea nivel al presiunii 
sunetului astfel incat semnalul sa poata fi auzit de majoritatea cainilor, sa fie abia perceptibil pentru om si 
sa nu fie daunator pentru nici unul dintre ei. Deoarece eficienta DAZER-ului depinde de emisia de sunete, 
multi  factori  ii  pot  influenta  performantele.  Distanta,  varsta,  temperamentul  si  dresajul  animalului 
reprezinta numai o parte a acestor factori (cei mai importanti).

DAZER-ul este foarte eficient pe animale agresive. Folosirea DAZER-ului pe animale cunoscute, 
blande  sau  pe  cele  proprii  ale  utilizatorului  poate  sa  nu  produca  o  reactie  semnificativa,  dar  nu  este 
recomandata decat in cazul dresajului. Deseori, animalul propriu este derutat avand in vedere instinctul de 
atasament fata de stapan.

Multi experti considera ca problemele cauzate de cainii aparent agresivi sunt evitate, mai degraba, 
prin apropierea fara ezitari de animalul in cauza decat prin fuga. 

DAZER-ul ii permite utilizatorului sa treaca in siguranta pe langa animal.

Utilizarea pentru aparare impotriva cainilor agresivi

DAZER-ul  poate  opri  apropierea  unui  caine  sau  a  unei  pisici  atunci  cand  este  folosit  in  mod 
corespunzator.

Astfel, el trebuie indreptat cu senzorul catre cainele care se apropie, urmand ca utilizatorul sa apese 
pe buton. Emisia DAZER-ului fiind directionata, eficienta sa scade atunci cand este tinut intr-un anumit 
unghi  fara de tinta.

Socurile repetate de cate 2-3 secunde pot fi  mai eficiente decat  o apasare continua a butonului. 
Reactia cainelui poate varia de la retragere pana la pastrarea unei atitudini agresive dar, de la distanta.

LED-ul rosu trebuie sa se aprinda atunci cand se apasa butonul. Daca LED-ul nu se aprinde trebuie 
verificata bateria. 



Utilizarea ca instrument de dresaj

DAZER-ul  poate fi utilizat in dresaj in situatii precum : intarirea unor comenzi, linistirea cainilor 
care  latra,  indepartarea cainilor  sau pisicilor  de mobila.     DAZER-ul trebuie  utilizat  la  o  distanta de 
aproximativ 1,5 m (sau mai mult) atunci cand este folosit ca instrument de dresaj.

La prima sa activare, DAZER-ul poate provoca retragerea animalului din zona in cauza. Aceasta 
reactie este normala si este rezultatul recunoasterii sunetului si intensitatii sale de catre animal. Sunetul nu 
provoaca nici un rau fizic animalului.

Folositi Dazer-ul imediat dupa o comanda vocala, pentru a o accentua. DAZER-ul se indreapta catre 
animal si se activeaza prin apasarea butonului timp de o secunda, dupa ce comanda a fost data. Se repeta 
activarea inca o secunda daca animalul nu raspunde imediat. Se utilizeaza de asemenea metode standard de 
dresaj (cicluri repetitive si metode pozitive de accentuare a comenzii).

ATENTIE!

DAZER este conceput pentru a fi un ajutor in indepartarea cainilor agresivi sau in dresajul cainilor 
proprii. El nu va fi folosit pe alte animale sau pe oameni. Nu se va folosi in nici un alt scop in afara  
celor recomandate de producator.

DAZER-ul nu va fi eficient in cazul cainilor cu probleme de auz.
In nici un caz NU APASATI, LOVITI sau ZGARIATI SENZORUL CIRCULAR DE CULOARE 

ARGINTIE. Atingerea, apasarea sau fortarea fetei argintii a senzorului poate defecta definitiv DAZER-ul, 
reducandu-i eficienta si afectandu-i modul de functionare.

Inlocuirea bateriei

1. Desfaceti cele doua suruburi metalice de pe partea inferioara a DAZER-ului.
2.   Ridicati capacul. Indepartati cu grija bateria.
3.  Introduceti  bateria  noua  (avand  grija  sa  respectati  polaritatea),  apoi  montati  capacul  si  strangeti 
suruburile.

 


