Træningsvejledning

Fjerntræningsenhed med vibration

Mange tak, fordi du har valgt at købe et PetSafe® produkt. Du og dit kæledyr fortjener
et venskab, der består af mindeværdige øjeblikke og fælles forståelse. Vores produkter
og træningsanordninger forbedrer forholdet mellem kæledyr og deres ejere. Hvis du
har spørgsmål angående vores produkter eller træning af dit kæledyr, er
du velkommen til at besøge vores hjemmeside på www.petsafe.net eller
kontakte vores kundeservicecenter. Du kan finde en liste med telefonnumre
til vores kundeservicecenter på www.petsafe.net.
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Indlæring af grundlæggende lydighed
Kommandoen “sit”

1. Sæt et separat, ikke-metallisk halsbånd på dit kæledyrs hals OVER
modtagerhalsbåndet, og sæt en 3 meter lang snor i. Bemærk: Kontroller, at det ekstra
halsbånd ikke trykker på vibreringspunkterne.
2. Hold snoren og den håndholdte fjerntræningsenhed i den ene hånd. Sørg for, at din
anden hånd er fri, så du kan føre dit kæledyr til positionen “sit”.
3. Tryk vedvarende på vibrationsknappen, og start fra og med dit
kæledyrs genkendelsesniveau.
4. Sig med det samme “sit”-kommandoen, og bliv samtidigt ved med at trykke
på vibrationsknappen.
5. Slip vibrationsknappen, så snart dit kæledyr har indtaget positionen, og ros det.
6. Slip hunden fri fra “sit”-kommandoen, og leg.
7. Gentag trin 2 til 6.

Bemærk: Hvis dit kæledyr ikke adlyder “sit”-kommandoen, skal du gentage trin 3 til 6. Hold
dit kæledyr tæt ved dig, mens du lærer den “sit”-kommandoen.
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Kommandoen “kom”

1. Sæt et separat, ikke-metallisk halsbånd på dit kæledyrs hals OVER
modtagerhalsbåndet, og sæt en 3 meter lang snor i. Bemærk: Kontroller, at det ekstra
halsbånd ikke trykker på vibreringspunkterne.
2. Hold snoren i den ene hånd og den håndholdte fjerntræningsenhed i den anden hånd.
3. Vent på, at dit kæledyr går væk fra dig. Brug genkendelsesniveauet for dit kæledyr, og
tryk vedvarende på vibrationsknappen på den håndholdte fjerntræningsenhed.
4. Sig med det samme “kom”-kommandoen, og bliv samtidigt ved med at trykke på
vibrationsknappen.
5. Brug snoren til forsigtigt at lede dit kæledyr henimod dig, indtil det begynder at komme
i din retning.
6. Slip straks vibrationsknappen, så snart dit kæledyr kommer henimod dig, og ros
det entusiastisk.
7. Bevæg dig hurtigt bagud, når kæledyret begynder at komme tilbage til dig, og ros det
hele tiden.
8. Ros dit kæledyr, når det kommer tilbage til dig.
9. Gentag trin 3 til 8.
10. Når dit kæledyr reagerer ufortøvet på “kom”-kommandoen flere gange, skal du bakke
væk fra det uden at sige en kommando. Når dit kæledyr vender sig mod dig, skal du
sige “kom”-kommandoen (UDEN VIBRATION) og rose det, mens du fortsætter med at
bakke væk. Ros dit kæledyr, når det kommer tilbage til dig.
11. Brug snoren til at forhindre, at kæledyret løber forbi dig. Hvis dit kæledyr når at løbe
forbi dig, skal du gentage trin 3 til 8.
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Kommandoen “bliv”

1. Sæt et separat, ikke-metallisk halsbånd på dit kæledyrs hals OVER
modtagerhalsbåndet, og sæt en 3 meter lang snor i. Bemærk: Kontroller, at det ekstra
halsbånd ikke trykker på vibreringspunkterne.
2. Foretag en synlig markering af et udvalgt område, hvor du vil have, at kæledyret skal
sætte sig, ved at placere dets kurv eller et stort stykke stof på jorden.
3. Når du har markeret et område, skal du anbringe kæledyret på området. Hold snoren i
den ene hånd og den håndholdte fjerntræningsenhed i den anden hånd.
4. Gå rundt om det udvalgte område inden for en afstand på cirka 1 meter. Tal ikke til
dit kæledyr.
5. Hvis dit kæledyr forsøger at forlade området, skal du trykke vedvarende på
vibrationsknappen og samtidigt sige “bliv”, og brug om nødvendigt snoren til at føre dit
kæledyr ind på det udvalgte område.
6. Slip straks vibrationsknappen, så snart dit kæledyr vender tilbage til området, og ros
det entusiastisk.
7. Slip kæledyret fri, og leg roligt, når det har været på plads i nogle få sekunder.
8. Gentag trin 1 til 5.
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Eliminering af uønsket opførsel
Springen op
Kæledyr springer typisk op for at få opmærksomhed. Hvis du ikke vil have, at dit kæledyr
springer op ad dig, bør venner eller familiemedlemmer ikke opmuntre til denne opførsel.
Hver gang dit kæledyr springer op ad nogen, betyder dette så, at det skal sættes på plads
eller henledes mod en anden og acceptabel opførsel, som det kan blive rost for.
Bemærk: Det er bedst, hvis dit kæledyr først forstår “sit”-kommandoen.
1. Vælg dit kæledyrs genkendelsesniveau.
2. I samme øjeblik dit kæledyr løfter poterne fra jorden for at springe op ad dig, skal du
trykke på vibrationsknappen og sige “sit”-kommandoen.
3. Slip vibrationsknappen med det samme, når dit kæledyr har sat sig, og ros det med ord.
4. Øg niveauet med 1, hvis dit kæledyr ignorerer vibrationsstimuleringen.
5. Udfør denne øvelse forskellige steder, og brug forskellige mennesker til afledning
af opmærksomheden.
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Graven
Det er vigtigt først at forstå, hvorfor dit kæledyr graver. Mange hunde, såsom terriere, er
opdrættet til at jagte deres bytte, og det at grave er meget naturligt for dem. Andre hunde
graver måske for at finde et køligt sted at lægge sig eller af ren og skær kedsomhed. Dit
kæledyr kan miste lysten til at grave, hvis det har følgende:
• Et køligt område i skyggen, hvor det kan ligge ned, og masser af vand.
• En alternativ aktivitet, såsom dets yndlingslegetøj.
• Masser af leg, motion og opmærksomhed.
• En have uden gnavere eller byttedyr, som det måske forsøger at jagte.
1. Vælg det vibrationsniveau, som er 1 niveau over dit kæledyrs genkendelsesniveau.
2. Sæt modtagerhalsbåndet på dit kæledyr, og vent mindst 10 minutter, inden du lader det
være i haven. Der bør ikke være andre mennesker eller dyr i haven, da du ikke vil have,
at dit kæledyr forbinder vibrationsstimuleringen med andet end dets graven. Der skal
være en sikker indhegning til dit kæledyr under træningen.
3. Stil dig i et vindue eller område, hvor dit kæledyr ikke kan se dig, og vent, indtil det
begynder at grave.
4. Tryk på vibrationsknappen, mens kæledyret graver, og slip den, når det stopper med at
grave. Tryk kun på knappen, når dit kæledyr graver, og tal ikke til det.
5. Øg niveauet med 1, hvis dit kæledyr ignorerer vibrationsstimuleringen.
6. Fortsæt med at holde øje med kæledyret, da det kan vælge et andet område at grave i.
7. Lad ikke dit kæledyr opholde sig uden opsyn i haven, førend det er stoppet helt
med at grave.
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Jagen
Jagen er en instinktiv adfærd, som stimuleres af bevægende genstande. Nogle hunde
har en særlig stærk trang til at jagte ting, hvilket kan bringe dem i fare og efterlade dig i
en hjælpeløs situation. Tag aldrig snoren af din hund, og slip den ikke ud af et indhegnet
område, førend den har lært “kom”-kommandoen, uanset hvad det er, der afleder dens
opmærksomhed. Vær konsekvent, og ret din hund, hver gang den jagter noget.
Din og hundens sikkerhed under træning i snor er yderst vigtig.
Hunden skal være i en stærk snor, som er lang nok til, at den kan
forsøge at løbe efter en genstand, men kort nok til, at den ikke kan
nå ud på en vej eller andre farlige områder. Du skal også være
fysisk stærk nok til at kunne holde hunden tilbage, når den forsøger
at løbe efter noget.
1. Hvis din hund ikke helt har lært “kom”-kommandoen endnu, skal den være i snor, så du
fysisk kan stoppe den, inden den når den genstand, den jagter.
2. Vælg det vibrationsniveau, som er 1 niveau over din hunds genkendelsesniveau.
3. Skab en situation, hvor din hund lokkes til at jagte en genstand. Typiske genstande
kunne være biler, motorcykler, cykler osv. (Brug ikke legetøj).
4. Når genstanden passerer foran din hund, skal du sørge for at holde godt fast i snoren.
Så snart din hund begynder at jagte genstanden, skal du trykke på vibrationsknappen
og blive ved med at trykke, indtil den stopper.
5. Når din hund stopper med at jagte genstanden, skal du slippe knappen med det samme,
gå bagud og sige “kom”-kommandoen. Ros din hund, mens den kommer hen til dig.
6. Gentag proceduren, indtil din hund stopper med at jagte genstanden.
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Roden i affaldsspande
Den nemmeste måde at forebygge roden i affaldsspande på er ved at fjerne affald og
fristende mad fra dit kæledyrs omgivelser. Du kan bruge fjerntræningsenheden med
vibration til at lære dit kæledyr at holde sig væk fra disse ting; men du skal dog være klar til
at rette dit kæledyr, hver gang det nærmer sig disse ting.
1. Vælg det vibrationsniveau, som er 1 niveau over dit kæledyrs genkendelsesniveau.
2. Anbring noget, der frister dit kæledyr, og stil dig et sted, hvor det ikke kan se dig.
3. Tryk vedvarende på vibrationsknappen, når dit kæledyrs mund rører ved fristelsen. Slip
knappen med det samme, når kæledyret forlader fristelsen.
4. Sig ikke noget, da du vil have, at dit kæledyr forbinder vibrationsstimuleringen med sin
opførsel og ikke med dig.
5. Øg niveauet med 1, og gentag proceduren, hvis dit kæledyr ikke reagerer på
vibrationsstimuleringen.
6. Gentag denne procedure forskellige steder med forskellige fristelser.
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