Træningsvejledning

Generelle råd
®

Tak fordi du valgte PetSafe . Dette produkt kan hjælpe med at træne din
hund effektivt og sikkert, når det er anvendt korrekt. For at sikre din fulde
tilfredshed med produktet, læs denne brugervejledning grundigt. Hvis
du har spørgsmål vedrørende produktets funktion, henvises der til
vejledningens Ofte stillede spørgsmål eller Fejlfi nding afsnittene, eller
ring til vores kundeservicecenter. Besøg vores hjemmeside på www.
petsafe.net for en liste over telefonnumre i dit område.
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• Afret en dårlig opførsel eller lær din hund en lydighedsordre ad gangen. Hvis
du går for hurtigt frem med træningen, vil din hund blive forvirret.
• Vær konsistent. Ret din hund, hver gang den er uartig.
• Medmindre du kan holde øje med din hund, anbefales det at du begrænser
din hund fra situationer, hvori den opføre sig dårligt. Men, at sætte en
situation op til træning, kan drastisk forbedre din chance for succes.
• Hvis din hund reagerer til tonerne ved at gemme sig eller være bange, fang
dens opmærksomhed med en enkel og relevnt ordre, såsom “sit”.
• Kæledyr bør være mindst 6 måneder før træneren anvendes.
• Lad kun ansvarlige familiemedlemmer bruge træneren. Det er ikke et legetøj!
• Andre kæledyr indenfor øreskud vil blive påvirket af træningstonerne.
Træning bør derfor foregå udenfor øreskud for andre kæledyr.
• Brug aldrig fjernkontrolsenderen, til at irettesætte eller afrette aggressiv
opførsel. Det anbefales, at du kontakter din dyrelæge eller professionelle
træner for at afgøre om din hund er aggressiv eller ej.
• Træningsinstruktionerne i denne vejledning er lavet til brug med senderen
programmeret til hund 1. Juster instruktionerne til at passe til din ønskede
træningsform.

Lær dit kæledyr den positive tone at
kende
Før du begynder at bruge træneren til at irettesætte din hund, brug 10
til 15 minutter om dagen i 2 til 3 dage på at lære den, at forbinde tonen
med belønning og ros. For at opnå dette:
1. Tryk på toneknappen i 2 sekunder.
2. Frigiv knappen og beløn straks din hund med verbal ros, kæleri eller
en godbid. Brug 3 til 5 sekunder på din belønning.
3. Vent et par minutter og gentag at trykke på toneknappen i 2 sekunder
efterfulgt af belønning.
Varier belønningen for at forhindre, at din hund kommer til at forvente
en specefik type. Dette træningsstadie er færdigt, når din hund tydeligt
forventer en belønning, når den hører den positive tone.
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Lær grundlæggende lydighed
“Sit” ordren
1. Sæt et andet, ikke-metallisk halsbånd på din hund OVENOVER
modtagerhalsbåndet og sæt en 3 meter snor på. Bemærk: Sørg for, at
det andet halsbånd ikke lægger press på kontaktpunkterne.
2. Hold snoren og fjernkontrolsenderen i en hånd. Hold den anden
hånd fri til at hjælpe din hund ind i “Sit”-positionen.
3. Tryk og hold på stimuleringsknappen.
4. Giv straks “Sit” ordren, mens der trykkes på stimuleringsknappen.
5. Frigiv stimuleringsknappen så snart din hund er på plads og ros den.
6. Ophæv “Sit” ordren og leg med din hund.
7. Gentag trin 2 til 6.

Bemærk: Hvis din hund bryder “Sit” ordren, gentag trin 3 til 6. Hold din
hund tæt til dig, mens du lærer den “Sit” ordren.
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“Kom” ordren
1. Sæt et andet, ikkemetallisk halsbånd på
din hund OVENOVER
modtagerhalsbåndet og sæt en 3
meter snor på. Bemærk: Sørg for,
at det andet halsbånd ikke lægger
press på kontaktpunkterne.
2. Hold snoren i den ene hånd og
fjernkontrolsenderen i den anden.
3. Vent på at din hund går væk fra
dig. Brug anerkendelsesniveauet
på din hund, tryk og hold på
stimuleringsknappen på din
fjernkontrolsender.
4. Giv straks “Kom” ordren, mens
der trykkes på stimulerings
knappen.
5. Vha. snoren, led din hund mod
dig, indtil den selv begynder at
komme mod dig.
6. Frigiv stimuleringsknappen så
snart din hund kommer imod dig
og ros den entusiastisk.
7. Når din hund begynder at
komme tilbage, skal du hurtigt
flytte baglæns, mens du roser
ham hele tiden.
8. Ros din hund, når den kommer tilbage til dig.
9. Gentag trin 3 til 8.
10. Når din hund reagerer på “Kom” ordren flere gange, gå baglæns
væk fra den, uden at give en ordre. Når din hund vender sig mod
dig, giver du ordren “Kom” (UDEN STIMULERING) og roser
den, mens du bliver ved med at gå baglæns. Ros din hund, når den
kommer tilbage til dig.
11. Brug snoren til at forhindre, at din hund løber forbi dig. Hvis din
hund løber forbi dig, gentag trin 3 til 8.
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“Bliv” ordren
1. Sæt et andet, ikke-metallisk halsbånd på din hund OVENOVER
modtagerhalsbåndet og sæt en 3 meter snor på. Bemærk: Sørg for, at
det andet halsbånd ikke lægger press på kontaktpunkterne.
2. Læg din hund i dens seng. Hold snoren i den ene hånd og
fjernkontrolsenderen i den anden.
3. Gå rund om sengen, men bliv indenfor en afstand på 91 cm. Tal ikke
til din hund.
4. Hvis din hund forsøger at forlade sengen, tryk og hold på
stimuleringsknappen og giv “Bliv” ordren. Bliv ved med at holde på
knappen, indtil din hund er tilbage i sin seng. Hvis nødvendigt, brug
snoren til at lede din hund tilbage til sin seng.
5. Ros din hund, når den er tilbage i sin seng.
6. Når din hund har ligget ned i nogle få sekunder, lad den gå og leg
roligt med den.
7. Gentag trin 1 til 5.

Afret uønsket opførsel
Hoppe op
Hunde hopper normalt op for at få opmærksomhed. Hvis du ikke
ønsker, at din hund skal hoppe op ad dig, må venner og familie ikke
opmuntre denne opførsel. Det betyder, at hver gang din hund hopper
ad en, skal den irettesættet eller vises en anden acceptabel opførsel, for
hvilken den får ros.
Bemærk: Det er bedst hvis din hund forstår “Sit” ordren.
1. Vælg din hunds anerkendelsesniveau.
2. Så snart din hund
løfter sine poter
for at hoppe ad
dig, trykker du på
stimuleringsknappen
og giver ordren
“Sit”.
3. Frigiv straks
stimuleringsknappen
4. når din hund sidder, og ros den.
5. Hvis din hund ignorerer stimuleringen, forøg intensitetsniveauet med 1.
6. Øv denne øvelse flere forskellige steder og brug forskellige mennesker
til forvirring.

Gravning
Det er vigtigt at forstå hvorfor din hund graver. Mange hunde, som
terrier, er avlet til at jage bytte frem, så at grave er meget naturligt for
dem. Andre hunde graver for at finde et køligt sted at ligge, eller fordi de
keder sig. Din hund vil måske ikke længere have lyst til at grave, hvis den
får det følgende:
• Et køligt sted i skyggen at ligge, og masser af vand.
• En alternativ aktivitet, såsom et yndlingslegetøj.
• Masser af leg, motion og opmærksomhed.
• En have uden gnavere eller bytte, den vil forsøge at jage ud.
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1. Vælg intensitetsniveauet 1 højere end din hunds anerkendelsesniveau.
2. Sæt modtagerhalsbåndet på din hund og vent mindst 10 minutter, før
den kommer ud i haven. Ingen andre mennesker eller dyr bør være i
haven, da din hund ikke skal forbinde stimuleringen med andre ting
end gravning. Din hund skal være et sikkert, indelukket sted under
træning.
3. Fra et vindue eller et sted hvor din hund ikke kan se dig, vent på at
den begynder at grave.
4. Mens din hund graver, tryk på stimuleringsknappen og frigiv den, når
den holder op med at grave. Tryk kun på knappen, når din hund er
ved at grave, og sig intet til den.
5. Hvis din hund ignorerer stimuleringen, forøg intensitetsniveauet med 1.
6. Bliv ved med at observere din hund, da den kan vælge et andet
område at grave op.
7. Lad ikke din hund være alene i haven, før den er helt holdt op med at
grave.

biler, motorcykler, cykler osv. (brug ikke legetøj).
4. Når byttet kommer forbi din hund, sørg for at holde godt fast i snoren. Så
snart din hund begynder at jagte byttet, tryk på stimuleringsknappen indtil
den standser.
5. Så snart din hund holder op med at jagte byttet, frigiv knappen, gå baglæns
og giv ordren “Kom.” Ros din hund, når den kommer til dig.
6. Gentag denne øvelse, indtil din hund holder op med at jagte byttet.

Plyndre skraldespanden

Jagte
At jagte er en instinktiv opførsel, ansporet af ting, der flytter sig. Nogle hunde
har en særlig stærk trang til at jagte, der kan føre dem i fare og efterlade dig
hjælpeløs. Lad aldrig din hund af snoren eller ud af et lukket område, før den
har lært “Kom” ordren, ligegyldig hvad der sker. Vær konsekvent og irettesæt
din hundm, hver gang den jagter noget.
1. Hvis din hund ikke har lært “Kom” ordren, hold den i snor så du fysisk kan
stoppe den, før den når det den jagter.
2. Vælg intensitetsniveauet 1 højere end din hunds anerkendelsesniveau.
3. Sæt en scene, hvor din hund er lokket til at jagte noget. Dette kan være
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Den nemmeste måde at undgå, at skraldespanden bliver plyndret, er
at fjerne affald og fristende mad fra din hunds miljø. Du kan bruge
fjernkontroltræneren til at lære din hund, at den skal holde sig væk fra
disse ting; men, du skal være parat til at irettesætte din hund, hver gang
den går i nærheden af dem.
1. Vælg
intensitetsniveauet 1
højere end din hunds
anerkendelsesniveau.
2. Vælg en fristelse til din
hund og stil dig hvor
den ikke kan se dig.
3. Mens din hunds mund rør ved fristelsen, tryk og hold på
stimuleringsknappen. Frigiv straks knappen, når din hund forlader
fristelsen.
4. Sig intet, da du ønsker, at din hund skal forbinde stimuleringen med
dens opførsel, ikke dig selv.
5. Hvis din hund ikke reagerer til stimuleringen, forøg
intensitetsniveauet med 1 og gentag øvelsen.
6. Gentag denne øvelse forskellige steder med forskellige fristelser.
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For megen gøen
At gø er en instinktiv opførsel hos hunde. Det er umuligt, at få din hund
til helt at lade være med at gø, men du kan lære den at blive stille, når
du giver den en ordre.
Bemærk: Dette vil kun kunne lade sig gøre, hvis du er hjemme med din hund.
1. Vælg din hunds anerkendelsesniveau.
2. Sæt din hund i en situation, hvor den vil have trang til at gø.
3. Når din hund begynder at gø, tryk på stimuleringsknappen og giv den ordren
“Ti/stille”.
4. Frigiv straks knappen når din hund holder op med at gø og ros den.
5. Hvis din hund ignorerer stimuleringen og fortsætter med at gø, forøg
itensitetsniveauet med 1 og gentag øvelsen.
6. Øv denne øvelse forskellige steder, i forskellige situationer, der vil forårsage at
din hund gør.

Radio Systems® Corporation
10427 Electric Ave.
Knoxville, TN 37932 USA
865-777-5404
www.petsafe.net
400-1189-37
10

©2010 Radio
Systems Corporation
www.petsafe.net

