
Koulutusopas

Etävärinäkoulutin



Kiitos PetSafe®-tuotteen valitsemisesta. Sinä ja lemmikkisi ansaitsette kumppanuuden, 
johon sisältyy unohtumattomia hetkiä ja jossa kumpikin ymmärtää toisiaan. Tuotteemme 
ja koulutusvälineemme parantavat lemmikkien ja niiden omistajien välistä suhdetta. Jos 
sinulla on kysyttävää tuotteistamme tai lemmikkisi kouluttamisesta, 
käy www-sivuillamme osoitteessa www.petsafe.net tai ota yhteys 
asiakaspalvelukeskukseen. Luettelon asiakaspalvelukeskuksen 
puhelinnumeroista löydät osoitteesta www.petsafe.net.
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Perustottelevaisuuden opettaminen
"Istu"-komento
1. Pue lemmikkisi kaulaan erillinen metalliton panta vastaanotinpannan PÄÄLLE ja kiinnitä 

siihen 3 metrin hihna. Huomautus: Varmista, että lisäpanta ei paina värinäpisteitä.

2. Pidä hihnaa ja kädessä pidettävää koulutuslaitetta toisessa kädessä. Pidä toinen käsi 
vapaana, jotta voit ohjata lemmikkisi istuma-asentoon.

3. Pidä värinäpainiketta painettuna ja aloita lemmikkisi tunnistustasolta.

4. Komenna välittömästi "istu" samalla, kun painat edelleen värinäpainiketta.

5. Vapauta värinäpainike heti, kun lemmikkisi on halutussa asennossa, ja kehu sitä.

6. Vapauta koirasi istumasta ja leiki sen kanssa.

7. Toista vaiheet 2–6.

Huomautus: Jos lemmikkisi rikkoo komentoa, toista vaiheet 3–6. Pidä lemmikkisi lähelläsi, 
kun opetat sille "istu"-komentoa.
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"Tänne"-komento
1. Pue lemmikkisi kaulaan erillinen metalliton panta vastaanotinpannan PÄÄLLE ja kiinnitä 

siihen 3 metrin hihna. Huomautus: Varmista, että lisäpanta ei paina värinäpisteitä.

2. Pidä hihnaa toisessa kädessä ja kädessä pidettävää koulutuslaitetta toisessa.

3. Odota, kunnes lemmikkisi on kävellyt pois luotasi. Käytä lemmikkisi tunnistustasoa ja 
pidä kädessä pidettävän koulutuslaitteen värinäpainiketta painettuna.

4. Komenna välittömästi "tänne" samalla, kun painat edelleen värinäpainiketta.

5. Ohjaa lemmikkiäsi hihnasta kevyesti itseäsi kohti, kunnes se alkaa tulla sinua kohti.

6. Vapauta värinäpainike heti, kun lemmikkisi astuu kohti sinua, ja kehu sitä vuolaasti.

7. Liiku nopeasti taaksepäin, kun lemmikkisi alkaa tulla sinua kohti, ja kehu sitä koko ajan.

8. Kehu lemmikkiäsi, kun se tulee luoksesi.

9. Toista vaiheet 3–8.

10. Kun lemmikkisi reagoi heti "tänne"-komentoon useita kertoja, peruuta sen luota 
antamatta komentoa. Kun lemmikkisi kääntyy kohti sinua, komenna "tänne" (ILMAN 
VÄRINÄÄ) ja kehu sitä samalla kun peruutat. Kehu lemmikkiäsi, kun se tulee luoksesi.

11. Käytä hihnaa estämään lemmikkiäsi juoksemasta ohitsesi. Jos lemmikkisi onnistuu 
juoksemaan ohitsesi, toista vaiheet 3–8.
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"Paikka"-komento
1. Pue lemmikkisi kaulaan erillinen metalliton panta vastaanotinpannan PÄÄLLE ja kiinnitä 

siihen 3 metrin hihna.  Huomautus: Varmista, että lisäpanta ei paina värinäpisteitä.

2. Merkitse näkyvästi alue, jossa haluat lemmikkisi istuvan, asettamalla sen peti tai suuri 
kangas maahan.

3. Kun olet merkinnyt paikan, pane lemmikkisi siihen. Pidä hihnaa toisessa kädessä ja 
kädessä pidettävää koulutuslaitetta toisessa.

4. Pysy noin metrin päässä ja kävele merkityn alueen ympäri. Älä sano lemmikillesi mitään.

5. Jos lemmikkisi yrittää poistua alueelta, pidä värinäpainiketta painettuna samalla, kun 
komennat "paikka", ja ohjaa tarvittaessa hihnalla lemmikkisi oikeaan paikkaan.

6. Vapauta värinäpainike heti, kun lemmikkisi palaa alueelle, ja kehu sitä vuolaasti.

7. Kun lemmikkisi on istunut muutaman sekunnin, vapauta se ja leiki sen kanssa rauhallisesti.

8. Toista vaiheet 1–5.
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Epätoivottovan käyttäytymisen poisto
Ylös hyppiminen
Lemmikeille on tavallista osoittaa Huomautusiontarvetta hyppimällä. Jos et halua lemmikkisi 
hyppäävän sinua vasten, ystäviesi tai perheenjäsentesi ei pidä rohkaista tällaiseen 
käytökseen. Se tarkoittaa, että aina, kun lemmikkisi hyppää jotakuta vasten, sitä on toruttava 
tai ohjattava toisenlaiseen, hyväksyttyyn käytökseen, josta sitä voidaan kehua.

Huomautus: Lemmikkisi on parempi ensin ymmärtää "istu"-komento.

1. Valitse lemmikkisi tunnistustaso.

2. Heti, kun lemmikkisi nostaa tassunsa maasta hypätäkseen sinua kohti, paina 
värinäpainiketta ja komenna "istu".

3. Vapauta värinäpainike heti, kun lemmikkisi istuu, ja kehu sitä sanallisesti.

4. Jos lemmikkisi ei Huomautusioi värinästimulointia, nosta tasoa yhdellä.

5. Harjoittele tätä monessa eri paikassa ja käytä eri sivuhenkilöitä harhautukseen.
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Kaivaminen
Ensiksi on tärkeää ymmärtää, miksi lemmikkisi kaivaa. Monet koirat, kuten terrierit, on 
jalostettu ajamaan saalis piilostaan, ja kaivaminen on niille hyvin luontaista. Toiset koirat 
voivat kaivaa löytääkseen viileän makuupaikan tai ihan vain tylsyyttään. Koirasi saattaa 
menettää kaivamisen tarpeen, jos sillä on seuraavat:

• viileä ja varjoisa makuupaikka ja runsaasti vettä.

• vaihtoehtoista toimintaa, kuten lempilelu.

• paljon leikkiä, harjoittelua ja Huomautusiota.

• puutarha, jossa ei ole jyrsijöitä tai saaliseläimiä, joita se saattaa yrittää hätistellä.

1. Valitse värinätaso, joka on yhtä suurempi kuin lemmikkisi tunnistustaso.

2. Pue vastaanotinpanta lemmikillesi ja odota vähintään 10 minuuttia, ennen kuin lasket 
sen pihalle. Pihalla ei saa olla muita ihmisiä tai lemmikkejä, jotta lemmikkisi ei yhdistä 
värinästimulointia mihinkään muuhun kuin kaivamiseen. Lemmikkisi on oltava turvallisesti 
aidattuna tai kiinni kytkettynä koulutuksen aikana.

3. Katsele ikkunasta tai paikasta, josta lemmikkisi ei näe sinua, ja odota, että se 
alkaa kaivaa.

4. Kun lemmikkisi kaivaa, paina värinäpainiketta ja vapauta se, kun se lopettaa 
kaivamisen. Paina painiketta vain, kun lemmikkisi on kaivamassa, äläkä sano 
sille mitään.

5. Jos lemmikkisi ei Huomautusioi värinästimulointia, nosta tasoa yhdellä.

6. Jatka lemmikkisi tarkkailua, sillä se voi valita toisen kaivupaikan.

7. Älä jätä lemmikkiäsi pihalle valvomatta, ennen kuin se on kokonaan 
lopettanut kaivamisen.
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Takaa-ajaminen
Takaa-ajaminen on luontaista käytöstä, jota liikkuvat kohteet stimuloivat. Joillakin koirilla on 
erityisen vahva halu ajaa takaa, mikä voi aiheuttaa niille vaikeuksia ja mihin sinun on vaikea 
puuttua. Älä koskaan päästä koiraa vapaaksi tai pois suljetulta alueelta, ennen kuin se on 
oppinut "tänne"-komennon kaikista häiriöistä riippumatta. Ole johdonmukainen ja korjaa 
koiraasi joka kerta, kun se jahtaa jotakin.

On erittäin tärkeää, että sinä ja koirasi olette turvassa, kun koiraa 
koulutetaan sen ollessa kiinni hihnassa. Koirallasi pitäisi olla vahva 
hihna, joka on riittävän pitkä, jotta se voi yrittää lähteä ajamaan 
kohdetta takaa, mutta riittävän lyhyt, jotta se ei pääse tielle tai muulle 
vaaralliselle alueelle. Sinun on oltava myös fyysisesti riittävän vahva, 
jotta pystyt estämään koiraasi, kun se yrittää lähteä takaa-ajoon.

1. Jos koirasi ei ole luotettavasti oppinut "tänne"-komentoa, pidä sitä hihnassa, jotta voit 
pysäyttää sen fyysisesti ennen kuin se saavuttaa jahtaamansa kohteen.

2. Valitse värinätaso, joka on yhtä suurempi kuin koirasi tunnistustaso.

3. Järjestä tilanne, jossa koirasi haluaa lähteä ajamaan takaa jotakin. Tavanomaisia 
kohteita ovat autot, moottoripyörät, polkupyörät jne. (Älä käytä leluja).

4. Kun kohde menee koirasi ohi, pidä hihnasta tukevasti kiinni. Paina värinäpainiketta heti, 
kun koirasi alkaa jahdata kohdetta, ja pidä sitä painettuna, kunnes se lopettaa.

5. Kun koirasi lopettaa kohteen jahtaamisen, vapauta painike heti, kävele takaperin ja 
komenna "tänne". Kehu koiraasi, kun se tulee luoksesi.

6. Toista menettelyä, kunnes koirasi lopettaa kohteen jahtaamisen.
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Roskapönttöjen tonkiminen
Helpoin tapa estää roskapönttöjen tonkiminen on poistaa roskapöntöt ja houkuttelevat 
ruoat lemmikkisi alueelta. Voit käyttää etävärinäkoulutinta opettaaksesi lemmikkisi pysymään 
poissa näistä paikoista, mutta sinun on oltava valmiina korjaamaan lemmikkiäsi heti, kun se 
lähestyy niitä.

1. Valitse värinätaso, joka on yhtä suurempi kuin lemmikkisi tunnistustaso.

2. Valitse lemmikillesi houkutin ja mene paikkaan, josta se ei näe sinua.

3. Kun lemmikkisi suu koskettaa houkutusta, paina värinäpainiketta ja pidä se painettuna. 
Vapauta painike heti, kun lemmikkisi jättää houkutuksen.

4. Älä sano mitään, sillä tavoitteena on saada lemmikkisi yhdistämään värinästimulointi sen 
omaan käytökseen, ei sinuun.

5. Jos lemmikkisi ei reagoi värinästimulointiin, nosta tasoa yhdellä ja toista menettely.

6. Toista menettelyä monessa eri paikassa ja eri houkuttimilla.
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Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square

Dundalk, Co. Louth, Irlanti
+353 (0) 76 892 0427

www.petsafe.net

400-1961-48
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