
Dressyrhandbok

Fjärrdressyrhalsband med sprej



Tack för att du har valt märket PetSafe®. Du och ditt husdjur är värda ett kamratskap som 
inkluderar minnesvärda ögonblick och en ömsesidig förståelse. Våra produkter och 
dressyrredskap förbättrar relationen mellan husdjur och deras ägare. Om du har frågor 
om våra produkter eller om hur ditt husdjur ska dresseras kan du besöka 
vår webbplats www.petsafe.net eller kontakta vår kundsupport. Det finns 
en lista med telefonnummer till vår kundsupport på vår webbplats på 
www.petsafe.net.
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Lära din hund grundkommandon
Kommandot ”Sitt”
1. Sätt ett separat, icke-metalliskt halsband på hundens hals UNDER träningshalsbandet 

och fäst ett 3 meter långt koppel. 

2. Håll kopplet och den bärbara fjärrkontrollen i ena handen. Håll den andra handen fri 
för att vägleda hunden till ”Sitt”-läge.

3. Tryck och håll ned Sprej-knappen, med start på hundens igenkänningsnivå.

4. Ge omedelbart kommandot ”Sitt” medan du fortsätter att hålla ned Sprej-knappen.

5. Släpp upp Sprej-knappen när hunden har satt sig och ge den beröm.

6. Befria hunden från kommandot ”Sitt” och lek.

7. Upprepa steg 2 till 6.

Obs: Om din hund bryter mot kommandot ”Sitt” upprepar du steg 3 till 6. Ha hunden nära 
dig medan du lär den kommandot ”Sitt”.
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Kommandot ”Hit”
1. Sätt ett separat, icke-metalliskt halsband på hundens hals UNDER träningshalsbandet 

och fäst ett 3 meter långt koppel. 

2. Håll kopplet i ena handen och den bärbara fjärrkontrollen i den andra.

3. Vänta tills din hund går iväg från dig. Använd igenkänningsnivån för din hund, tryck och 
håll ned Sprej-knappen på den bärbara fjärrkontrollen.

4. Ge omedelbart kommandot ”Hit” medan du fortsätter att hålla ned Sprej-knappen.

5. Använd kopplet för att varsamt vägleda din hund emot dig tills den börjar komma mot 
din riktning.

6. Släpp upp Sprej-knappen omedelbart när din hund tar ett steg emot dig och ge den 
entusiastiskt beröm.

7. Rör dig snabbt bakåt när din hund börjar komma tillbaka emot dig, samtidigt som du 
hela tiden ger den beröm.

8. Ge hunden beröm när den kommer tillbaka till dig.

9. Upprepa steg 3 till 8.

10. När din hund svarat snabbt på kommandot ”Hit” flera gånger backar du bort ifrån den 
utan att ge ett kommando. När hunden vänder sig mot dig ger du kommandot ”Hit” 
(UTAN SPREJSTIMULERING) och ger den beröm medan du fortsätter att backa. Ge 
hunden beröm när den kommer tillbaka till dig.

11. Använd kopplet för att förhindra att hunden springer förbi dig. Om din hund lyckas 
springa förbi dig upprepar du steg 3 till 8.
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Kommandot ”Stanna”
1. Sätt ett separat, icke-metalliskt halsband på hundens hals UNDER träningshalsbandet 

och fäst ett 3 meter långt koppel. 

2. Utse tydligt ett bestämt område där du vill att din hund ska sitta genom att placera dess 
säng eller en stor bit tyg på marken.

3. När du har utsett en plats placerar du din hund i detta område. Håll kopplet i ena 
handen och den bärbara fjärrkontrollen i den andra.

4. Promenera runt utkanten av det bestämda området medan du håller dig inom cirka 1 
meters avstånd. Säg inget till din hund.

5. Om din hund försöker lämna området trycker du och håller ned Sprej-knappen 
samtidigt som du säger ”Stanna”. Använd vid behov kopplet för att vägleda hunden till 
det bestämda området.

6. Släpp upp Sprej-knappen omedelbart när din hund kommer tillbaka till området och ge 
den entusiastiskt beröm.

7. När din hund har slagit sig till ro under några sekunder släpper du den och leker lugnt.

8. Upprepa steg 1 till 5.
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Eliminera oönskat beteende
Hoppar upp
Hundar hoppar vanligtvis upp för att få uppmärksamhet. Om du inte vill att din hund ska 
hoppa upp på dig får inte dina vänner eller familjemedlemmar uppmuntra detta beteende. 
Det innebär att varje gång din hund hoppar upp på någon ska den tillrättavisas eller 
avledas till ett alternativt och acceptabelt beteende som den kan få beröm för.

Obs: Det bästa är om din hund först förstår kommandot ”Sitt”.

1. Välj din hunds igenkänningsnivå.

2. Så snart som din hund lyfter tassarna från marken för att hoppa upp på dig trycker du 
på Sprej-knappen och ger kommandot ”Sitt”.

3. Släpp upp Sprej-knappen omedelbart när hunden har satt sig och beröm den muntligt.

4. Om hunden ignorerar sprejstimuleringen ökar du nivån med 1 nivå.

5. Träna på den här övningen på flera olika platser och använd olika människor 
som distraktion.
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Gräver
Det är viktigt att först förstå varför din hund gräver. Många hundraser, till exempel terrier, 
har avlats fram för att stöta upp byten och grävandet är något väldigt naturligt för dem. 
Andra hundar kan gräva för att hitta en sval plats att ligga på eller helt enkelt för att de är 
uttråkade. Din hunds lust att gräva kan försvinna om den får följande:

• En sval, skuggig plats att ligga på och mycket vatten.

• En alternativ aktivitet, till exempel en favoritleksak.

• Mycket lek, motion och uppmärksamhet.

• En trädgård som är fri från gnagare eller byte som hunden kan försöka stöta upp.

1. Välj den sprejningsnivå som är 1 nivå högre än din hunds igenkänningsnivå.

2. Sätt på träningshalsbandet på din hund och vänta i minst 10 minuter innan du släpper 
ut den på gården. Inga andra människor eller husdjur bör vara på gården, eftersom du 
inte vill att din hund ska associera sprejstimuleringen med något annat än sitt grävande. 
Hunden måste vara inhägnad eller bunden under dressyren.

3. Ställ dig vid ett fönster eller på en plats där din hund inte kan se dig och vänta tills den 
börjar att gräva.

4. Tryck på Sprej-knappen när din hund gräver och släpp knappen när den slutar att 
gräva. Tryck bara på knappen när din hund håller på att gräva, men tala inte med den.

5. Om hunden ignorerar sprejstimuleringen ökar du nivån med 1 nivå.

6. Fortsätt att observera din hund eftersom den kan välja ett annat område att gräva i.

7. Låt inte hunden vara ute i trädgården utan uppsikt tills den helt har slutat att gräva.
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Jagar 
Att jaga är ett instinktivt beteende som stimuleras av föremål i rörelse. Vissa hundar har ett 
särskilt starkt begär att jaga som kan försätta dem i fara och göra dig hjälplös. Låt aldrig din 
hund vara okopplad eller utanför ett inhägnat område förrän den har lärt sig kommandot 
”Hit”, oavsett distraktion. Var konsekvent och ge din hund en tillrättavisning varje gång den 
jagar något.

Det är av yttersta vikt att du och din hund förblir säkra vid 
inlärning under dressyr i koppel. Hunden ska vara kopplad med 
ett starkt koppel, som ska vara tillräckligt långt för att den ska 
kunna jaga ett föremål, men tillräckligt kort för att den inte ska 
kunna komma ut på vägen eller något annat osäkert område. 
Du måste också vara tillräckligt fysiskt stark för att kunna hålla 
tillbaka hunden när den försöker jaga.

1. Om din hund inte har lärt sig kommandot ”Hit” på ett tillförlitligt sätt ska du hålla den 
kopplad så att du fysiskt kan stoppa den innan den når fram till det föremål den jagar.

2. Välj den sprejningsnivå som är 1 nivå högre än din hunds igenkänningsnivå.

3. Skapa ett scenario där din hund lockas till att jaga ett föremål. Vanliga föremål kan vara 
bilar, motorcyklar, cyklar osv. (Använd inte leksaker).

4. Se till att hålla kopplet i ett stadigt grepp när föremålet passerar framför din hund. Så 
snart din hund börjar att jaga föremålet trycker du och håller ned Sprej-knappen tills 
den stannar.

5. När hunden slutar att jaga föremålet släpper du omedelbart upp knappen, backar och 
ger kommandot ”Hit”. Ge hunden beröm när den kommer till dig.

6. Upprepa processen tills din hund slutar att jaga föremålet.
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Attackerar soptunnor
Det enklaste sättet att förhindra att din hund attackerar soptunnor är att ta bort sopor och 
lockande mat från hundens miljö. Du kan använda fjärrdressyrhalsbandet med sprej för att 
lära din hund att hålla sig borta från dessa föremål, men du måste dock vara beredd på att 
ge hunden en tillrättavisning varje gång den närmar sig föremålen.

1. Välj den sprejningsnivå som är 1 nivå högre än din hunds igenkänningsnivå.

2. Välj ut en frestelse för din hund och ställ dig på en plats där hunden inte kan se dig.

3. När hundens mun vidrör frestelsen trycker du och håller ned Sprej-knappen. Släpp upp 
knappen omedelbart när din hund lämnar frestelsen.

4. Du ska inte säga något, eftersom du vill att hunden ska associera sprejstimuleringen 
med sitt beteende och inte med dig.

5. Om din hund inte svarar på sprejstimuleringen ökar du nivån med 1 nivå och 
upprepar processen.

6. Upprepa den här processen på flera olika platser med olika frestelser.
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