
 SUPER DOGCHASER® 
Ултразвуков кучегон за персонална защита 

  

 
SUPERDOGCHASER (фигура 1) e многофунционален уред съчетаващ три функции: 
-  защита от кучета и котки; 
-  трениране на кучета; 
-  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. Проверете дали двата светодиода мигат при натискане на бутон ЗАЩИТА (5);  
4. Поставете обратно капака. Вашият SUPER DOGCHASER е готов за работа.  
5. Когато светлината при включване отслабне или изчезне, сменете батерията с 

нова АЛКАЛНА 9V.  
6.  

НАЧИН НА УПОТРЕБА 
SUPER DOGCHASER има три бутона за трите си режима на работа (фигура 3):  
ЗАЩИТА (5): Насочете устройството с ултразвуковия излъчвател към 
застрашаващото Ви куче и натиснете бутона ЗАЩИТА (5) за 1-2 секунди. Излъченият 
ултразвук ще бъде съчетан с мигаща светлина от двата светодиода (7), за 
допълнително подсилване на защитния ефект. Повторете действието колкото пъти е 
необходимо, докато получите ефект.  
ТРЕНИРАНЕ (3): Насочете и натиснете бутона ТРЕНИРАНЕ (3), съчетано с устна и/или 
ръчна команда. Повтаряйте докато кучето усвои или преустанови желания от Вас 
навик, според тренировъчния Ви план.  
ФЕНЕР (4): Използвайте бутона ФЕНЕР (4), за да получите плътна и качествена 
светлина пред себе си от двата мощни светодиода (7). 
  
ВНИМАНИЕ 

·  Ултразвукът действа на кучето само при наличие на директна видимост, без никакви 
плътни прегради между него и уреда. SUPER DOGCHASER може да бъде използван 
както навън, така и в затворено помещение. 

·  Пазете повърхността на ултразвуковия излъчвател (6), разположен в предния край 
на уреда от механични повреди. Това ще направи Вашия SUPER DOGCHASER негоден 
за употреба. 

·  Не насочвайте уреда директно към хора. От непосредствена директна близост до 
човешкото ухо SUPER DOGCHASER може да увреди слуха. В този смисъл, ако SUPER 
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 със SUPER 
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. Уредът не въздейства на 
глухи кучета, но тъй като тези животни най-често не са агресивни, това  
обстоятелство няма практическо значение. 

·  Максимално-ефективната зона е до 6-8 метра, макар че повечето кучета чуват 
ултразвука и реагират и от по-голямо разстояние. 



· Не използвайте уреда срещу кучета, които с нищо не Ви заплашват, или срещу 
Вашия домашен любимец без причина. Така ще предизвикате объркване и 
непредвидимо поведение на животното. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

·  SUPER DOGCHASER е предназначен за защита на всеки, който в ежедневието си има 
нежелани контакти с кучета и котки.  

·    SUPER DOGCHASER служи успешно за защита на Вашия домашен любимец от други 
кучета при разходка. 

·    SUPER DOGCHASER се използва като тренировъчно средство за кучета, в съчетание 
с устни и ръчни команди, при което успешно се преустановяват вредни навици на 
кучето и се възпитава за правилно поведение сред хората и в дома. 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Излъчвана честота  - 20kHz-25kHz; 
Размери – 45 мм шир. ; 121 мм дълж. ;  24 мм вис.; 
Тегло – 53 грама (без батерия);  
Корпус – Удароустойчива АВС пластмаса, сива; 
Живот на светодиодите: приблизително 100,000 часа;  
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