
Dressurveiledning

Fjernstyrt dressurhalsbånd med vibrasjon



Takk for at du har valgt PetSafe®. Du og kjæledyret ditt fortjener et samvær som består av 
minneverdige øyeblikk og delt forståelse. Produktene våre er laget for å forsterke forholdet 
mellom deg og kjæledyret ditt. Hvis du har spørsmål om produktene våre, 
kan du besøke nettstedet vårt på www.petsafe.net eller kontakte vårt 
kundeservicesenter. For en liste over telefonnumre til kundeservicesenter, 
kan du besøke nettstedet vårt; www.petsafe.net.
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Lære grunnleggende lydighet
"Sitt"-kommandoen
1. Du kan sette på et separat halsbånd uten metall på hunden UNDER 

mottakerhalsbåndet og feste et 3 meter langt bånd i det. Merk: Kontroller at det ekstra 
halsbåndet ikke legger press på vibrasjonspunktene.

2. Hold båndet og den håndholdte fjernkontrollen i én hånd. Hold den andre hånden din 
fri slik at den kan lede kjæledyret ditt i "Sitt"-posisjon.

3. Trykk og hold nede vibrasjon-knappen, start på kjæledyrets gjenkjenningsnivå.

4. Gi umiddelbart "Sitt"-kommandoen mens du fortsetter å holde nede vibrasjons-knappen.

5. Slipp vibrasjons-knappen så snart kjæledyret ditt er i posisjon, og gi det ros.

6. Løs kjæledyret ditt fra"Sitt"-kommandoen og lek.

7. Gjenta trinn 2 til 6.

Merk: Hvis kjæledyret ditt bryter "Sitt"-kommandoen, gjenta trinn 3 til 6. Hold kjæledyret ditt 
i nærheten av deg mens du lærer det "Sitt"-kommandoen.
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"Hent"-kommandoen
1. Du kan sette på et separat halsbånd uten metall på hunden UNDER 

mottakerhalsbåndet og feste et 3 meter langt bånd i det. Merk: Kontroller at det ekstra 
halsbåndet ikke legger press på vibrasjonspunktene.

2. Hold båndet ditt i en hånd og den håndholdte fjernkontrollen i den andre.

3. Vent på at kjæledyret ditt går vekk fra deg. Bruk gjenkjenningsnivået for ditt kjæledyr, 
trykk og hold nede vibrasjons-knappen på din håndholdte fjernkontroll.

4. Gi umiddelbart "Kom"-kommandoen mens du fortsetter å holde nede 
vibrasjons-knappen.

5. Bruk båndet og før kjæledyret forsiktig mot deg til det begynner å komme i din retning.

6. Slipp vibrasjons-knappen umiddelbart så snart kjæledyret ditt går frem mot deg, og ros 
det entusiastisk.

7. Flytt deg raskt tilbake mens kjæledyret ditt begynner å komme tilbake til deg, ros det 
hele tiden.

8. Ros kjæledyret når det kommer tilbake til deg.

9. Gjenta trinn 3 til 8.

10. Når kjæledyret ditt responderer tydelig på "Kom"-kommandoen flere ganger, rygger 
du vekk fra det uten å gi noen kommando. Når kjæledyret ditt snur seg mot deg, gir du 
kommandoen "Kom" (UTEN VIBRASJON) og roser det mens du fortsetter å rygge unna. 
Ros kjæledyret når det kommer tilbake til deg.

11. Bruk båndet for å hindre kjæledyret i å løpe forbi deg. Hvis kjæledyret ditt greier å løpe 
forbi deg, gjenta trinn 3 til 8.
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"Bli"-kommandoen
1. Du kan sette på et separat halsbånd uten metall på hunden UNDER 

mottakerhalsbåndet og feste et 3 meter langt bånd i det. Merk: Kontroller at det ekstra 
halsbåndet ikke legger press på vibrasjonspunktene.

2. Identifiser et utpekt område visuelt der du vil at kjæledyret skal sitte ved å plassere 
sengen dets eller et stort tøystykke på bakken.

3. Etter at stedet er identifisert, setter du kjæledyret ditt på dette området. Hold båndet ditt 
i en hånd og den håndholdte fjernkontrollen i den andre.

4. Hold deg innen én meter, gå rundt perimeteren på det utpekte området. Ikke si noe til 
kjæledyret ditt.

5. Hvis kjæledyret ditt prøver å forlate området, trykker du og holder nede vibrasjons-
knappen mens du sier "Bli", og om nødvendig bruker du båndet for å lede kjæledyret 
ditt til det ønskede området.

6. Slipp vibrasjons-knappen umiddelbart så snart kjæledyret ditt går tilbake til området, 
og ros det entusiastisk.

7. Når kjæledyret ditt har roet seg ned i noen sekunder, slipper du det og leker rolig.

8. Gjenta trinn 1 til 5.
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Fjerner uønsket atferd
Hoppe opp
Kjæledyr hopper som regel opp fo rå få oppmerksomhet. Hvis du ikke ønsker at kjæledyret 
ditt skal hoppe opp på deg, må ikke vennene dine eller familiemedlemmer oppmuntre 
denne adferden. Det betyr at hver gang kjæledyret ditt hopper opp på noen, så må det 
irettesettes eller distraheres mot en annen og akseptabel adferd som det kan få ros for.

Merk: Det er best hvis hunden din først forstår "Sitt"-kommandoen.

1. Velg ditt kjæledyrs gjenkjenningsnivå.

2. Så snart kjæledyret ditt løfter potene av bakken og hopper opp på deg, trykker du ned 
vibrasjonsknappen og gir "sitt"-kommandoen.

3. Slipp vibrasjonsknappen umiddelbart når kjæledyret ditt sitter, og ros det verbalt.

4. Hvis kjæledyret ditt ignorerer vibrasjonstimuleringen øker du nivået med 1 hakk.

5. Praktiser denne øvelsen på flere forskjellige område og bruk forskjellige personer 
for distraksjon.
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Grave
Det er viktig å først forstå hvorfor kjæledyret ditt graver. Mange hunder, som terriere, ble 
avlet for å skremme ut bytte, og graving er medfødt for dem. Andre hunder graver for å finne 
et kjølig sted å legge seg på, eller av kjedsomhet. Kjæledyret ditt har ikke lenger noe ønske 
om å grave hvis det får følgende:

• Et kjølig område i skyggen der det kan legge seg ned og masse vann.

• En alternativ aktivitet, som en favorittleke.

• Masse lek, trening og oppmerksomhet.

• En hage uten gnagere eller bytte som de prøver å grave ut.

1. Velg vibrasjonsnivå 1 høyere enn din hunds gjenkjenningsnivå.

2. Plasser mottakerhalsbåndet på kjæledyret ditt og vent 10 minutter før du plasserer det i 
hagen. Ingen andre personer eller kjæledyr skal være i hagen, fordi kjæledyret ditt ikke 
bør forbinde vibrasjonsstimuleringen med noe annet enn dets graving. 

3. Vent, fra et vindu eller område der kjæledyret ditt ikke kan se deg, til kjæledyret ditt 
begynner å grave.

4. Mens kjæledyret ditt graver trykker du på vibrasjonsknappen og slipper deg når det 
slutter å grave. Trykk kun på knappen mens kjæledyret ditt graver, og ikke si noe til det.

5. Hvis kjæledyret ditt ignorerer vibrasjonstimuleringen øker du nivået med 1 hakk.

6. Fortsett å se på kjæledyret ditt, da det kan velge et annet område å grave på.

7. Ikke slipp hunden din inn i hagen uten tilsyn før det har sluttet å grave.
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Jage
Jaging er en instinktiv adferd som stimuleres av bevegende gjenstander. Enkelte hunden har 
en spesielt stor trang til å jage, noe som kan sette dem i fare og gjøre deg hjelpeløs. Slipp 
aldri hunden din løs fra båndet eller fra et avgrenset område før den har lært "Innkalling"-
kommandoen, uansett distraksjon. Vær konsekvent og korriger hunden din hver gang den 
jager noe.

Det er svært viktig at du og hunden din forblir trygge under læring i 
bånd. Hunden din må ha et kraftig bånd som er langt nok til at den 
kan prøve å jage noe, men kort nok til at den ikke kan løpe ut på en 
vei eller annet utrygt område. Du må også være fysisk sterk nok til å 
holde hunden din når den prøver å jage.

1. Hvis hunden din ikke har lært "Innkalling"-kommandoengodtnok, må du holde den i 
bånd slik at du fysisk kan stoppe den før den når gjenstanden den jager.

2. Velg vibrasjonsnivå 1 høyere enn din hund gjenkjenningsnivå.

3. Iscenesett et scenario der hunden din fristes til å jage en gjenstand. Vanlige gjenstander 
kan være bilder, motorsykler, sykler, etc. (Ikke bruk leker).

4. Når gjenstanden passerer foran hunden din må du sørge for å holde båndet i et fast 
grep. Så snart hunden din begynner å jage gjenstanden, trykker du og holder nede 
vibrasjonsknappen til den slutter.

5. Når hunden din slutter å jage gjenstanden slipper du knappen med en gang, går 
bakover og gir kommandoen "kom". Ros hunden din mens den kommer mot deg.

6. Gjenta prosessen til hunden slutter å jage gjenstanden.
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Plyndring av søppelbøtten
Den letteste måte å hindre plynding av søppelbøtten er å fjerne søppel og fristende mat fra 
kjæledyrets miljø. Du kan bruke det fjenstyrte dressurhalsbåndet med vibrasjon for å lære 
kjæledyret ditt å holde seg unna disse gjenstandene, men du må være forberedt på at du 
må korrigere kjæledyret ditt hver gang det nærmer seg dem.

1. Velg vibrasjonsnivå 1 høyere enn din hunds gjenkjenningsnivå.

2. Velg en fristelse for ditt kjæledyr og plasser deg selv der det ikke kan se deg.

3. Mens ditt kjæledyrs munn berører fristelsen, trykker du og holder nede spray-knappen. 
Slipp knappen umiddelbart når kjæledyret ditt forlater fristelsen.

4. Ikke si noe, da du ønsker at kjæledyret ditt skal forbinde vibrasjonstimuleringen med 
adferden sin, ikke deg.

5. Hvis kjæledyret ditt ikke responderer på vibrasjonstimulering, øker du nivået med 1 og 
gjentar prosessen.

6. Gjenta denne prosessen på flere forskjellige steder med forskjellige fristelser.
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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, Ireland
+353 (0) 76 892 0427

www.petsafe.net
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