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Algemene tips
®

Bedankt voor uw keuze voor PetSafe . Door consistent gebruik van ons
product, gaat uw hond zich beter gaan gedragen, in minder tijd dan met
andere trainings apparaten. Als u vragen heeft, neemt u dan a.u.b.
contact op met de klantenservice. Voor een lijst van telefoonnummers
van de Klantenservice bezoekt u onze website op www.petsafe.net.
___________________________________________________________________
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• Elimineer een soort ongewenst gedrag of leer een gehoorzaamheidscommando per
keer aan. Indien u te snel gaat met de training, kan uw huisdier verward raken.
• Wees consequent. Verbeter uw huisdier elke keer hij ongewenst gedrag vertoont.
• Tenzij u hem kunt begeleiden, wordt het aangeraden dat u uw huisdier
weghoudt van situaties waarin hij al eerder ongewenst gedrag vertoonde.
Echter, een dergelijke situatie als een trainingssessie in scène zetten kan uw
kans op succes aanzienlijk verbeteren.
• Indien uw huisdier op de tonen reageert door angstig te worden of zich te
verbergen, leidt dan zijn aandacht naar eenvoudig en correct gedrag, zoals het
"zit" commando.
• Huisdieren moeten tenminste 6 maanden oud zijn voor dat ze de trainer gebruiken.
• Laat alleen verantwoordelijke familieleden de Trainer gebruiken. Het is geen
speelgoed!
• Andere huisdieren in gehoorbereik zullen de trainingstonen kunnen horen.
Daarom zouden sessies buiten het gehoorbereik van andere huisdieren
moeten worden uitgevoerd.
• Gebruik nooit de AfstandsTrainer om agressief gedrag te corrigeren
of te elimineren. Wij raden u aan om met uw plaatselijke dierenarts of
professionele trainer contact op te nemen om vast te stellen of uw huisdier
agressief gedrag vertoont.
• Opleidingsinstructies in deze gids zijn opgesteld voor gebruik met de Zender
die is geprogrammeerd voor Hond 1. Pas de instructies aan voor de door uw
gewenste trainingsmodus.

Uw huisdier de positieve toon aanleren
Voor het gebruik van de Trainer om uw huisdier te corrigeren, dient u 2
of 3 dagen lang, gedurende 10 tot 15 minuten per dag, tijd te spenderen
aan het wennen aan de toon met beloning en prijzen. Om dit te bereiken:
1. Houdt u de Toonknop gedurende 2 opeenvolgende seconden ingedrukt.
2. Laat de knop los en beloon onmiddellijk uw huisdier met mondeling
prijzen, aaien of een kleine voedselbeloning. Geef 3 tot 5 seconden
lang deze beloning.
3. Wacht een paar minuten en herhaal het ingedrukt houden van de
toonknop gedurende 2 seconden en volg op met prijzen.
Wissel de beloning af om te voorkomen dat uw huisdier een specifieke
beloning verwacht. Dit stadium van training is afgerond wanneer uw huisdier
duidelijk een beloning verwacht wanneer hij de positieve toon hoort.
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Basisgehoorzaamheid aanleren
Het "Zit" commando
1. Plaats een andere, niet-metalen halsband om de nek van uw huisdier
BOVEN de ontvangerhalsband en bevestig hier een 3-meter leiband
aan. Opmerking: Zorg ervoor dat de extra halsband geen druk op de
contactpunten uitoefent.
2. Hou de leiband en de afstandszender in een hand vast. Hou uw
andere hand vrij om uw huisdier in de "Zit" positie te sturen.
3. Hou de 'Alleen stimulatie' knop ingedrukt.
4. Geef onmiddellijk het "Zit" commando terwijl u de 'Alleen
stimulatie'knop ingedrukt blijft houden.
5. Laat de 'Alleen stimulatie'knop los zodra uw huisdier in positie is en
prijs hem.
6. Geef uw huisdier vrij van het "Zit" commando en speel met hem.
7. Herhaling Stap 2 tot 6.

Opmerking: Indien uw huisdier het "Zit" commando onderbreekt, herhaal dan
stap 3 tot 6. Hou uw huisdier dicht bij u terwijl u het "Zit" commando traint.
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Het "(Kom) Hier" commando
1. Plaats een andere, nietmetalen halsband om de nek
van uw huisdier BOVEN de
ontvangerhalsband en bevestig
hier een 3-meter leiband aan.
Opmerking: Zorg ervoor dat de
extra halsband geen druk op de
contactpunten uitoefent.
2. Hou de leiband in een hand en
de afstandszender in de andere
hand vast.
3. Wacht tot uw huisdier bij
u weg loopt. Gebruik het
herkenningniveau voor uw
huisdier, houdt de 'Alleen
stimulatie' knop ingedrukt op de
afstandszender.
4. Geef onmiddellijk het "(Kom)
Hier" commando terwijl u de
'Alleen stimulatie'knop ingedrukt
blijft houden.
5. Met behulp van de leiband leidt
u uw huisdier naar u toe tot hij
zelf in uw richting gaat lopen.
6. Laat de 'Alleen stimulatie'knop
los zodra uw huisdier naar u toe
komt en prijs hem enthousiast.
7. Beweeg vlug achteruit als uw huisdier naar u toe begint te lopen en
prijs hem gedurende de hele beweging.
8. Prijs uw huisdier als hij naar u toe komt.
9. Herhaal Stap 3 tot 8.
10. Zodra uw huisdier een aantal keren snel reageert op het "(Kom)
Hier" commando, loop dan weg van hem zonder een commando te
geven. Wanneer uw huisdier naar u toe komt, geef het bevel "(Kom)
Hier" (ZONDER STIMULATIE) en prijs hem terwijl u steeds
verder achteruit gaat. Prijs uw huisdier als hij naar u toe komt.
11. Gebruik uw leiband om te voorkomen dat uw huisdier u voorbij loopt.
Indien uw huisdier u toch voorbij loopt, herhaal dan stap 3 tot 8.
www.petsafe.net
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Het "Blijf" commando
1. Plaats een andere, niet-metalen halsband om de nek van uw huisdier
BOVEN de ontvangerhalsband en bevestig hier een 3-meter leiband
aan. Opmerking: Zorg ervoor dat de extra halsband geen druk op de
contactpunten uitoefent.
2. Zet uw huisdier op zijn bed. Hou de leiband in een hand en de
afstandszender in de andere hand vast.
3. Blijf binnen 91 centimeter omtrek en loop rond het bed. Zeg niets
tegen uw huisdier.
4. Indien uw huisdier probeert het bed te verlaten, houdt dan de 'Alleen
stimulatie'knop ingedrukt en geef het 'Blijf' commando. Blijf de knop
ingedrukt houden tot uw huisdier terug op zijn bed is. Gebruik zo
nodig de leiband om uw huisdier naar zijn plaats te leiden.
5. Prijs uw huisdier als hij terug naar zijn bed gaat.
6. Zodra uw huisdier na enkele seconden rustig zit, laat de leiband los
en speel rustig met hem.
7. Herhaal Stap 1 tot 5.

Ongewenst gedrag elimineren
Opspringen
Huisdieren springen meestal op om aandacht te krijgen. Indien u niet wilt
dat uw huisdier opspringt, dan mogen vrienden of leden van de familie dit
gedrag niet aanmoedigen. Dat betekent dat elke keer als uw huisdier tegen
iemand opspringt, dan moet hij worden berispt of een ander en aanvaardbaar
gedrag worden aangeleerd, waarvoor hij geprezen kan worden.
Opmerking: Het werkt beter als uw huisdier eerst het "Zit" commando begrijpt.
1. Kies het
herkenningniveau
van uw huisdier.
2. Zodra uw huisdier
opspringt, drukt
u op de 'Alleen
stimulatie'knop en
geef het commando
"Zit".
3. Laat de 'Alleen
stimulatie'knop
meteen weer los
4. zodra uw huisdier zit en prijs hem mondeling.
5. Indien uw huisdier de stimulatie negeert, verhoog dan het
intensiteitniveau per 1 stap.
6. Voer deze oefening op enkele verschillende plaatsen uit en gebruik
verschillende mensen voor af/aanleiding.

Graven
Het is belangrijk om eerst te begrijpen waarom uw huisdier graaft. Veel
honden, zoals terriërs, werden gekweekt om prooi op te jagen en graven
is aangeboren voor hen. Andere honden graven om een koele plek te
vinden om op te liggen of eenvoudig uit verveling. Als uw huisdier van het
volgende wordt voorzien, kan de drang om te graven verminderd worden:
• Een koel, beschut gebied waarin hij kan liggen en voldoende water.
• Een alternatieve activiteit, zoals een favoriet speelgoed.
• Voldoende speeltijd, oefening en aandacht.
• Een tuin die vrij is van knaagdieren of prooi die hij probeert te verjagen.
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1. Kies een intensiteitniveau dat 1 niveau hoger ligt dan het
herkenningniveau van uw huisdier.
2. Plaats de ontvangerhalsband om de nek van uw huisdier en wacht
tenminste 10 minuten voor hij naar de tuin mag. Er mogen geen
andere mensen of huisdieren in de tuin zijn, als u wilt dat uw huisdier
de stimulatie alleen met het graven associeert. Uw huisdier moet
veilig worden omheind of moet tijdens training worden ingesloten.
3. Door een raam of plaats waar uw huisdier u niet kan zien, wacht u tot
uw huisdier begint te graven.
4. Terwijl uw huisdier graaft, houdt u de 'Alleen stimulatie'knop ingedrukt
en geeft u hem vrij wanneer hij met graven stopt. Druk alleen op de
knop terwijl uw huisdier aan het graven is en praat niet met hem.
5. Indien uw huisdier de stimulatie negeert, verhoog dan het
intensiteitniveau per 1 stap.
6. Ga door met het observeren van uw huisdier, want hij kan een andere
plek kiezen om te graven.
7. Laat uw huisdier niet onbewaakt in de tuin, tot hij volledig met
graven is gestopt.

3. Bereid een scenario voor waar uw hond wordt verleid om een voorwerp
te achtervolgen. Gewoonlijk zijn dit auto's, motorfietsen, fietsen, enz..
(Gebruik geen speelgoed).
4. Wanneer het voorwerp voor uw hond langs komt, zorg er dan voor de leiband
met een stevige greep vast te houden. Zodra uw hond begint het voorwerp te
achtervolgen, houdt u de 'Alleen stimulatie'knop ingedrukt tot hij stopt.
5. Wanneer uw hond het voorwerp niet meer achtervolgt, geef onmiddellijk de
knop vrij, loop achteruit en geef het bevel "(Kom) Hier". Prijs uw huisdier
als hij naar u toe komt.
6. Herhaal het proces tot uw hond stopt met het achtervolgen van voorwerpen.

Afval doorzoeken

Achtervolgen
Achtervolgen is een instinctief gedrag dat wordt gestimuleerd doordat voorwerpen
bewegen. Sommige honden hebben een bijzonder sterk verlangen om dat te
achtervolgen en dat kan hen schade toebrengen of u hulpeloos achterlaten. Laat
uw hond nooit los van de leiband buiten een omsloten gebied tot hij geleerd
heeft om het "(Kom) Hier" commando te volgen, ondanks een afleiding. Wees
consequent en corrigeer uw hond elke keer dat hij iets achtervolgt.
1. Indien uw hond het "(Kom) Hier" commando nog niet geleerd heeft, houdt
dan de leiband om zodat u hem lichamelijk kunt tegenhouden voor hij het
voorwerp bereikt dat hij achtervolgt.
2. Kies een intensiteitniveau dat 1 stap hoger dan het herkenningniveau van
uw huisdier.
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De gemakkelijkste weg om te voorkomen dat afval wordt doorzocht, is
om het afval en mogelijk verleidelijk voedsel uit de omgeving van uw
huisdier te verwijderen. U kunt de AfstandsTrainer gebruiken om uw
huisdier te leren om deze dingen met rust te laten, maar, u moet wel
bereid zijn uw huisdier elke keer hij het toch probeert, hem te corrigeren.
1. Kies een
intensiteitniveau dat 1
stap hoger dan het
herkenningniveau van
uw huisdier.
2. Kies het lokvoer voor
uw huisdier en plaats
uzelf waar hij u niet kan zien.
3. Terwijl de mond van uw huisdier het lokvoer aanraakt, houdt u de
'Alleen stimulatie'knop ingedrukt. Laat de knop onmiddellijk los als
uw huisdier het lokvoer loslaat.
4. Zeg niets, als u wilt dat uw huisdier de stimulatie met zijn gedrag
associeert en niet met u.
5. Indien uw huisdier niet op de stimulatie reageert, verhoog dan het
Intensiteitniveaus met 1 niveau en herhaal het proces.
6. Herhaal dit proces op enkele verschillende locaties met verschillende
soorten lokvoer.
www.petsafe.net
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Overmatig blaffen
Blaffen is een instinctief gedrag voor honden. Het is onmogelijk het
blaffen van uw hond volledig tegen te houden, maar u kunt hem leren
om stil te zijn wanneer hem een commando geeft.
Opmerking: Dit zal alleen werken wanneer u thuis met uw hond bent.
1. Kies het herkenningniveau van uw huisdier.
2. Creëer een situatie waarin uw hond verleid wordt om te blaffen.
3. Wanneer uw hond begint te blaffen, houdt u de 'Alleen stimulatie'knop
ingedrukt en geef hem het commando "Stil".
4. Laat de knop onmiddellijk los als uw hond stopt met blaffen en prijs hem.
5. Indien uw huisdier niet op de stimulatie reageert en blijft blaffen, verhoog dan het
Intensiteitniveaus met 1 stap en herhaal het proces.
6. Voer deze oefening uit op verschillende locaties en met verschillende situaties
waarin uw hond zou kunnen gaan blaffen.
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