
Trainingshandleiding

Spraytrainer met afstandsbediening



Dank u dat u voor het merk PetSafe® hebt gekozen. U en uw huisdier zijn een vriendschap 
waard met onvergetelijke momenten en in een goede verstandhouding. Onze producten 
en trainingsmiddelen versterken de relatie tussen huisdieren en hun baasjes. Als u vragen 
heeft over onze producten of het trainen van uw huisdier, bezoek dan 
onze website: www.petsafe.net of neem contact op met de klantenservice. 
Voor een lijst van telefoonnummers van de klantenservice bezoekt u onze 
website: www.petsafe.net
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Basisgehoorzaamheid aanleren
Het commando “Zit”
1. Plaats een aparte, niet-metalen halsband om de nek van uw huisdier ONDER de 

ontvangerhalsband en bevestig een riem van 3 meter. 

2. Houd de riem en de afstandsbediening in één hand. Houd uw andere hand vrij om uw 
huisdier in de “zit”-positie te zetten.

3. Houd de Spray-knop ingedrukt en begin bij het erkenningsniveau van uw huisdier.

4. Geef onmiddellijk het commando “Zit” en blijf de Spray-knop ingedrukt houden.

5. Laat de Spray-knop los zodra uw huisdier in positie is en geef hem een complimentje.

6. Laat uw huisdier los uit het commando “Zit” en speel met hem.

7. Herhaal stap 2 tot en met 6.

Opmerking: als uw huisdier niet blijft "zitten", herhaal dan stap 3 tot en met 6. Houd uw 
huisdier dicht bij u terwijl u het commando "Zit" aanleert.
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Het commando “Apport”
1. Plaats een aparte, niet-metalen halsband om de nek van uw huisdier ONDER de 

ontvangerhalsband en bevestig een riem van 3 meter. 

2. Houd uw riem in de ene hand en de afstandsbediening de andere.

3. Wacht tot uw huisdier bij u wegloopt. Gebruik het erkenningsniveau voor uw huisdier en 
houd de Spray-knop op uw afstandstandsbediening ingedrukt.

4. Geef onmiddellijk het commando “Kom” en blijf de Spray-knop ingedrukt houden.

5. Gebruik de riem om uw huisdier voorzichtig in uw richting te leiden totdat hij in uw 
richting begint te komen.

6. Laat de Spray-knop los zodra uw huisdier naar u toe komt, en geef hem enthousiast 
een complimentje.

7. Loop snel naar achteren als uw huisdier in uw richting komt en geef hem de hele 
tijd complimentjes.

8. Geef uw huisdier complimentjes wanneer hij bij u terug is.

9. Herhaal stap 3 tot en met 8.

10. Wanneer uw huisdier meerdere keren gewillig op het commando “Hier” reageert, loopt 
u achteruit bij hem vandaan zonder een commando te geven. Wanneer uw huisdier in 
uw richting draait, geef dan het commando “Hier” (ZONDER SPRAYSTIMULATIE) en 
geef hem complimentjes terwijl u achteruit blijft lopen. Geef uw huisdier complimentjes 
wanneer hij bij u terug is.

11. Gebruik uw riem om te voorkomen dat uw huisdier u voorbijrent. Als uw huisdier u 
voorbijrent, herhaalt u stap 3 tot en met 8.
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Het commando “Blijf”
1. Plaats een aparte, niet-metalen halsband om de nek van uw huisdier ONDER de 

ontvangerhalsband en bevestig een riem van 3 meter. 

2. Geef visueel een gebied aan waar u wilt dat uw huisdier gaat zitten, door zijn bed of 
een groot stuk doek op de grond te leggen.

3. Nadat u een gebied hebt aangegeven, zet u uw huisdier in dat gebied. Houd uw riem 
in de ene hand en de afstandsbediening de andere.

4. Blijf binnen ongeveer 1 meter en loop rond de perimeter van het aangewezen gebied. 
Zeg niets tegen uw huisdier.

5. Als uw huisdier dat gebied wil verlaten, houdt u de Spray-knop ingedrukt terwijl u 
“Blijf” zegt, en gebruik, indien nodig, de riem om uw huisdier naar het aangewezen 
gebied te leiden.

6. Laat de Spray-knop onmiddellijk los zodra uw huisdier terugkomt in het gebied en geef 
hem enthousiast een complimentje.

7. Als uw huisdier enkele seconden rustig is, laat u hem los en speelt u rustig.

8. Herhaal stap 1 tot en met 5.
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Het elimineren van ongewenst gedrag
Opspringen
Huisdieren springen doorgaans op on aandacht te krijgen. Als u niet wilt dat uw huisdier op 
u springt, dan mogen vrienden of familieleden dit gedrag niet aanmoedigen. Dit betekent 
dat elke keer dat uw huisdier tegen iemand opspringt, hij moet worden gecorrigeerd 
of ander, acceptabel gedrag moet worden gestimuleerd waarvoor hij dan een 
complimentje krijgt.

Opmerking: het is het beste als uw huisdier eerst het commando "Zit" begrijpt.

1. Kies het erkenningsniveau van uw huisdier.

2. Druk op de Spray-knop zodra uw huisdier met zijn poten van de grond komt om op u te 
springen, en geef het commando “Zit”.

3. Laat de Spray-knop onmiddellijk los als uw huisdier zit, en geef hem verbaal 
een complimentje.

4. Verhoog het niveau met 1 als uw huisdier de spraystimulatie negeert.

5. Voer deze oefening uit in een aantal verschillende gebieden en gebruik verschillende 
mensen als afleiding.
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Graven
Het is belangrijk dat u eerst weet waarom uw hond graaft. Veel honden, zoals terriërs, 
worden gefokt om prooi op te jagen, en graven is heel natuurlijk voor hen. Andere honden 
graven om een koele plek te vinden om in te liggen of gewoon uit verveling. Uw huisdier zal 
misschien niet meer willen graven als hij over het volgende beschikt:

• Een koele plek met schaduw waar hij kan gaan liggen, en genoeg water.

• Een alternatieve activiteit, zoals een favoriet speeltje.

• Genoeg speeltijd, training en aandacht.

• Een tuin zonder knaagdieren of prooidieren die hij wil opjagen.

1. Kies het sprayniveau 1 hoger dan het erkenningsniveau van uw huisdier.

2. Doe de ontvangerhalsband om bij uw huisdier en wacht minstens 10 minuten voordat u 
uw huisdier in de tuin laat. Er mogen geen andere mensen of huisdieren in de tuin zijn, 
omdat u niet wilt dat uw huisdier de spraystimulatie met iets anders associeert dan met 
zijn graven. Uw huisdier moet tijdens de training omringd zijn door een schutting/hek of 
worden ingesloten.

3. Kijk vanuit een raam of een plek waar uw huisdier u niet kan zien en wacht tot uw 
huisdier begint te graven.

4. Druk op de Spray-knop als uw huisdier aan het graven is, en laat de knop los wanneer 
hij stopt met graven. Druk alleen op de knop als uw huisdier aan het graven is en zeg 
niets tegen hem.

5. Verhoog het niveau met 1 als uw huisdier de spraystimulatie negeert.

6. Blijf uw huisdier in de gaten houden, want hij kan een andere plek kiezen om te 
gaan graven.

7. Laat uw huisdier pas alleen in de tuin achter als hij het graven volledig is afgeleerd.
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Jagen 
Jagen is instinctief gedrag dat wordt gestimuleerd door bewegende voorwerpen. Sommige 
honden hebben een sterke drang om te jagen waardoor ze zichzelf in gevaar brengen en 
u machteloos maken. Doe uw hond altijd aan de riem en laat hem niet uit een ingesloten 
omgeving voordat hij het commando “Apport” heeft aangeleerd, ongeacht de afleiding. 
Wees consequent en corrigeer uw hond elke keer dat hij achter iets aan jaagt.

Het is zeer belangrijk dat u en uw hond veilig zijn tijdens een 
training aan de lijn. Zorg dat uw hond aan een stevige riem zit, 
die lang genoeg is voor de hond om te proberen achter iets aan 
te jagen, maar niet zo lang dat hij op de weg of in een ander 
onveilig gebied kan geraken. U moet ook fysiek sterk genoeg 
zijn en de hond tegen kunnen houden als hij probeert te jagen.

1. Als uw hond het commando “Apport” niet goed heeft aangeleerd, houd hem dan aan 
de riem zodat u fysiek kunt voorkomen dat hij het object bereikt waarop hij aan het 
jagen is.

2. Kies het sprayniveau 1 hoger dan het erkenningsniveau van uw huisdier.

3. Breng uw hond in een situatie waarin hij wordt geprikkeld achter een object aan te gaan. 
Gebruikelijke items kunnen auto's, motors, fietsen, enz. zijn (Gebruik geen speeltjes).

4. Wanneer het object voor uw hond voorbijkomt, zorg dan dat u de riem goed vast hebt. 
Druk de Spray-knop in zodra uw hond achter het object aan gaat, en houd de knop 
ingedrukt totdat de hond stopt.

5. Laat de knop onmiddellijk los wanneer uw hond stopt met jagen op het object; loop 
achteruit en geef het commando “Hier”. Geef uw huisdier complimentjes terwijl hij in uw 
richting loopt.

6. Herhaal het proces totdat uw hond stopt met jagen op het object.
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Vuilnisbakken plunderen
De eenvoudigste manier om te voorkomen dat vuilnisbakken worden geplunderd, is 
vuilnisbakken en verleidelijk eten uit de omgeving van uw huisdier weghalen. U kunt 
de spraytrainer met afstandsbediening gebruiken om uw huisdier bij deze items weg te 
houden; u moet echter bereid zijn uw huisdier te corrigeren elke keer dat hij bij de items in 
de buurt komt.

1. Kies het sprayniveau 1 hoger dan het erkenningsniveau van uw huisdier.

2. Kies een verleiding voor uw huisdier en ga ergens staan waar hij u niet kan zien.

3. Houd de Spray-knop ingedrukt terwijl de mond van uw huisdier de verleiding aanraakt. 
Laat de knop onmiddellijk los wanneer uw huisdier bij de verleiding wegloopt.

4. Zeg niets want u wilt dat uw huisdier de spraystimulatie associeert met zijn gedrag en 
niet met uzelf.

5. Verhoog het niveau met 1 als uw huisdier niet reageert op de spraysimulatie en herhaal 
het proces.

6. Herhaal dit proces op een aantal verschillende plaatsen met verschillende verleidingen.
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