
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

CD-100 - це нове покоління приладів для відлякування і тренування собак. Його робота заснована
на генерації імпульсів високої частоти. Відлякувач створює ультразвуковий сигнал потужністю 125
дБ і серію яскравих спалахів білого кольору зі світлосилою 2800 мКд, які ефективно впливають на
собак, котів та інших тварин на відстані до 10 метрів, але повністю безпечні для людей. Прилад 
може бути використаний для відлякування небезпечної собаки, кішки тощо В режимі "навчання 
собаки", ультразвукове випромінювання буде відносно слабким і стабільним, тому відлякувач 
можна використовувати для навчання собак. Детальніше про це читайте в розділі "Як керувати 
вашою улюбленою собакою".

На верхній частині корпусу знаходиться кнопка включення приладу, на нижній розташовується 
трипозиційний перемикач, за допомогою якого можна вибрати один з 3-х режимів роботи: "Ліхтар"
(крайнє ліве положення перемикача, йому відповідає маркування на корпусі, що зображає 
лампу), "Дресирування" (положення перемикача посередині, йому відповідає маркування на 
корпусі, що зображає собаку, що стоїть на задніх лапах) або "Відлякування" (крайнє праве 
положення перемикача, йому відповідає маркування на корпусі, що зображає тікає собаку).

Щоб привести відлякувач в робочий стан, відкрийте кришку батарейного відсіку і вставити туди 9В
батарейки типу "Крона". Щоб перевірити працездатність приладу - увімкніть режим ліхтаря, 
перевівши перемикач у відповідне положення. Якщо світлодіоди загоряться яскраво, значить 
відлякувач функціонує нормально. Якщо горять світлодіоди слабо, необхідно вставити новий 
елемент живлення. Тьмяне світіння світлодіодів вказує, що сила ультразвуку буде слабкою і 
малоефективною.

Режим відлякування. При загрозі нападу переведіть перемикач в режим відлякування (крайнє 
праве положення), направте відлякувач випромінювачем у бік агресивного тварини (тварин) і 
натисніть кнопку включення. Відлякувач почне випромінювати ультразвук, а світлодіоди, 
розташовані в торці, будуть мигати яскравим світлом. Злегка міняйте напрям випромінювання для
того, щоб знайти найбільш ефективний сектор впливу на тварину. При необхідності повторіть 
включення приладу 2-3 рази з інтервалом 2-3 секунди. Нормальна реакція собаки при 
використанні приладу - позадкувати або відбігти вбік. Ультразвук не завдає шкоди психіці собаки.

Режим дресирування. З допомогою відлякувача можна не тільки карати тварина, але і віддавати 
йому команди. Переведіть прилад в режим дресирування (в цьому режимі ультразвук набагато 
слабший і не лякає собаку, проте вона відмінно його чує) і почніть працювати з твариною: дайте 
йому команду звичним способом (голосом або жестом) і одночасно натисніть кнопку. Через 
деякий час собака зрозуміє, що від неї вимагається, і буде виконувати команди по сигналу 
відлякувача! Більш докладний опис використання даного відлякувача дивіться в розділі "Як 
керувати вашою улюбленою собакою". Оскільки звук відлякувача вище порога сприйняття 
людини, Ви зможете давати команди своєму собаці непомітно для всіх.

Режим ліхтаря. Відлякувачем можна скористатися як звичайним ліхтариком в слабоосвещенних 
місцях або в нічний час на вулиці, так як вбудовані світлодіоди можуть працювати незалежно від 
ультразвукового генератора. Щоб включити режим ліхтаря, потрібно перевести перемикач, в 
крайнє ліве положення, яким відповідає маркування, що зображає лампу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
- Відлякувач діє на злісних знаходяться в агресивному (збудженому) стані собак!
- Прилад може бути малоефективний проти хворих, глухих або професійно натренованих собак.
- Не направляйте тримати пристрій на органи слуху людини з близької відстані. Ультразвуковий 
відлякувач в такій ситуації впливає на слух, наслідками якого може бути "дзвін" у вухах, головний 
біль і т.п.
- Не використовуйте прилад проти байдуже бродить або мирно лежить собаки тому що можна 
викликати її неоднозначну реакцію.
- Не допускайте попадання вологи в прилад.

ЯК КЕРУВАТИ ВАШОЮ УЛЮБЛЕНОЮ СОБАКОЮ

Собака - найкращий друг людини. Кілька десятків тисяч років тому людина приручила собаку, і 
тепер вона його найкращий помічник. Вона допомагає полювати і пасти худобу, охороняти кордон
і переслідувати злочинців. Собаки слідкують за дітьми і служать поводирями для сліпих. В останні
десятиліття, коли людина менше потребує допомогою цього надійного тварини, люди заводять 
собак просто як друзів, за їх добрий характер і відданість господареві.
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Можливості собаки як надійного помічника безпосередньо залежать від того, який курс навчання 
вона пройшла. Традиційний метод навчання - багаторазове повторення жестів і голосових команд
в комбінації із заохоченням і покаранням. Останнім часом все більшу популярність набуває 
навчання собак із застосуванням слабкого по потужності ультразвуку. Використовуючи прилад 
випромінює ультразвук можна отримати результат в два рази швидше, витративши менше зусиль 
на навчання.

1. Привчання собаки до ходіння в туалет в певному місці
Коли щеня з'являється у вашій родині, він не привчена ходити в туалет в певне місце. Вам 
доводиться постійно бігати за цуценям з ганчіркою і вмовляти його ходити в туалет в спеціально 
відведене для цього місце. Але це собака, вона відчуває, що винна, але не розуміє, чому Ви 
розсерджені. Як же привчити собаку до певного місця для туалету? Зазвичай собака 
випорожнюється відразу після годування або рано вранці після сну. Ви повинні бути готові до 
цього моменту і підвести її до заздалегідь призначеного місця туалету і чекати, коли собака піде в
туалет. Якщо вона зрозуміє, що Ви від неї хочете, і буде справляти нужду в зазначеному місці, 
похваліть і погладьте собаку, обов'язково дайте їй яке-небудь ласощі. Якщо ж собака піде в 
туалет в яке-небудь інше місце, а не в призначений, не дайте їй завершити свою справу до кінця, 
накричите на неї і оттащите в призначене місце. Повторюйте це до тих пір, поки собака не 
привчитися ходити в туалет в певне місце.

2. Підхід до господаря собаки
Команда «До мене!», одна перших команд, яку повинна вивчити собака і тим самим визнати 
лідерство свого господаря. Підхід собаки до хазяїна повинен бути швидким, охотним і 
безвідмовним. У процесі тренування направте відлякувач у бік собаки і натисніть кілька разів 
кнопку включення приладу в режимі «тренування». Рекомендується вибрати певне поєднання 
сигналу, наприклад, три коротких сигналу «- - -» далі, під час тренування команди «до мене», Ви 
повинні дотримуватися цієї комбінації, щоб собака завжди могла дізнатися її. Спочатку наказ «До 
мене!» з використанням відлякувача поєднується з кличкою, жестикуляцією і показом ласощі в 
руці. Хороший, швидкий підхід має винагороджуватися ласощами і погладжуванням. При 
повільному, млявому підході господар, повторивши команду, жест, сигнал відлякувача і показавши
ласощі, швидко відходить від собаки. Перехід на подзыв тільки по жесту і сигналом відлякувача 
починається після досить чіткого виконання собакою голосової команди «До мене!». 
Застосовують жест одночасно з подачею сигналу відлякувача. Підхід тільки за сигналом 
відлякувача відпрацьовують після чіткого виконання команди «До мене!» по жесту і сигналу. 
Нагорода ласощами за початкове виконання команди тільки за сигналом відлякувача має бути 
видана в більшому обсязі, ніж зазвичай.

3. Тренування команди «сидіти!»
Команда «Сидіти» застосовується, якщо Ви хочете, що б собака нікуди не йшла і знаходилася 
поруч. Тренування з використанням відлякувача здійснюється наступним чином: господар 
повинен помістити собаку ліворуч і, повернувшись до неї, вимовляє команду «Сидіти!», натискає 
кнопку відлякувача. Для цієї команди зазвичай вибирається один довгий сигнал «-». Далі, під час 
тренування команди «Сидіти!», Ви повинні дотримуватися цієї комбінації, що б собака завжди 
могла дізнатися її. Відразу ж після подачі голосової команди і сигналу відлякувача, господар 
лівою рукою натискає на крижі собаки. За виконання цієї команди собаці дають ласощі. Потім 
господар дає команду, не натискаючи на крижі собаки. Подальше ускладнення прийому - 
вироблення швидкої і чіткої посадки по команді «сидіти!» тільки за сигналом відлякувача, 
безголосовой команди. При відверненні собаки, зривах з місця посадки подається команда 
«Сидіти!» із загрозливою інтонацією і з обов'язковим сигналом відлякувача.

4. Тренування команди «Стояти!»
Виберіть спокійне і тихе місце, де собаку ніщо не буде відволікати. Дайте їй команду «Сидіти!» і 
зачекайте деякий час. Подавши команду «Стояти!», дресирувальник правою рукою підтягує 
повідець вперед і вгору, а лівою притримує собаку під живіт, заохочуючи стояння собаки 
погладжуванням і ласощами. Для цієї команди зазвичай вибирається поєднання декількох 
сигналів, наприклад два коротких і один довгий «- - -». Далі, під час тренування команди 
«стояти!», Ви повинні дотримуватися цієї комбінації, щоб собака завжди могла дізнатися її. Після 
того, як собака засвоїла виконання команди «Стояти!» по голосовій команді і сигналом 
відлякувача, приступайте до відпрацювання команди тільки з використанням відлякувача. 
Нагорода ласощами за початкове виконання команди тільки за сигналом відлякувача має бути 
видана в більшому обсязі, ніж зазвичай.

5. Тренування команди «лежати!»
Як привчити вашу собаку лежати? Дотримуйтесь наступних інструкцій: дресирувальник, 
скомандовав «Лежати!» і просигналив відлякувачем, лівою рукою натискає на холку сидячої 
собаки, а правою робить ривок повідцем вперед вниз або цією ж рукою бере ноги собаки в обхват,
витягує вперед, чим примушує собаку лягти. Лежаче положення собаки заохочується ласощами. 



Для цієї команди також потрібно вибрати будь-яке поєднання сигналів відлякувача і 
дотримуватися його під час тренування. Після декількох повторень і впевненого виконання 
собакою команди «Лежати!», застосовують тільки сигнал відлякувача, поєднуючи його з жестом. 
Подальше ускладнення вправи полягає в поступовому подовженні, а потім виключення повідка, в 
збільшенні відстані між дресирувальником і собакою. В кінці навчання собака повинна вміти 
виконувати команду тільки за сигналом відлякувача. Навичку відпрацьовують після навчання 
команди «Сидіти!».

6. Привчання собаки ловити їжу на льоту
У процесі тренування буває небезпечно давати їжу собаці як нагороду за гарне виконання прямо 
з рук, так як збуджена собака може вкусити за руку. Тому потрібно навчити її ловити ласощі на 
льоту, не сходячи з місця. Для початку, Ви повинні стати обличчям до собаки і показати їй ласощі. 
Потім Ви повинні відійти трохи назад і кинути шматочок їжі, так, що б він летів не прямо в пащу 
собаки, а у неї над головою і подати голосову команду «Лови!». Собака повинна зловити їжу. 
Заохочуйте її, коли вона ловить їжу і залишається на місці. Повторюйте навчання до повної 
правильної відпрацювання команди. При цьому переконайтесь, що вага ласощі достатній, щоб 
летіти по прямій траєкторії. Також, якщо Ви бачите, що собака збуджена, тимчасово припиніть 
відпрацювання команди. І звичайно, не дозволяйте дітям кидати їжу собаці. 
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