Електронно устройство DAZER за отблъскване на агресивни
кучета

DAZER (фигура 1) служи за отблъскване на нежелани и агресивни кучета.
Устройството излъчва ултразвук с честота 25KНz, който не се чува от хората, но на
кучетата създава неприятно усещане, не болка, което ги кара да стоят на разстояние
от Вас, да се отдръпнат или да избягат. Работната честота на уреда (25 kHz) е над
границата на човешкото възприятие. Човек възприема звук до 20 kHz. Кучетата
могат да възприемат звук до 40 kHz. Честотата на DAZER е подбрана по
експериментален път така, че уреда да бъде максимално ефективен върху кучета,
без да предизвиква чувство за дискомфорт у човека .
DAZER е предназначен за всеки, който в ежедневието си има нежелани контакти с
кучета. Особено подходящ е за инкасатори, пощальони, инспектори, куриери,
доставчици, както и за всеки пешеходец, колоездач или спортуващ (фигура 2).
Препоръчва се на болни и стари хора, както и на ученици.
DAZER може да се използва и като тренировъчно средство за кучета. В този случай
отпада необходимостта да използвате физическа сила при възпитанието на Вашия
любимец, което ще запази ваимоотношенията Ви отлични. С помощта на DAZER
можете да наказвате Вашия любимец за проявено непослушание, както и да го
отучите от вредни навици, като гризането на домашни вещи или намерени предмети
и храна на улицата.
DAZER може да служи за защита на Вашия домашен любимец от други кучета при
раходка.
DAZER е максимално ефективен до 15 метра, но се чува от кучетата и от по-голямо
разстояние (фигура 3).
DAZER е напълно безопасен както за хората, така и за кучетата.
DAZER има размерите и теглото на мобилен телефон, изпълнен е в корпус от
удароустойчива пластмаса и притежава скоба от неръждаема стомана за закачване
на колан - 11.5 х 5 х 3.5 см (фигура 4), 122 грама с батерията. DAZER работи с 1
брой алкална батерия 9V, която издържа около 1000 включвания. При нормална
експлоатация това е около 1 година живот.
DAZER е окомплектован за продажба с американска оригинална батерия ENERGIZER
(фигура 5). Включена е инструкция за експлоатация на български език, както и
гаранция от 3 месеца.
DAZER е признат по целия свят, притежава множество отличия и референции.
DAZER е част от екипировката на значителен брой обществени, охранителни и
природозащитни организации в много страни.
В България DAZER се използва от служителите на Електроразпределение, Български
пощи, БТК, В и К, Полиция и много други.
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