Bruksanvisning
Operating Guide

PUPT-100-19
Halsbandslös fjärrdressyrenhet
Collarless Remote Collar

Läs hela handboken innan du använder apparaten
Please read this entire guide before beginning

Tack för att du har valt märket PetSafe®. Du och ditt husdjur är värda ett kamratskap
som inkluderar minnesvärda ögonblick och en ömsesidig förståelse. Våra produkter och
dressyrverktyg förbättrar relationen mellan husdjur och deras ägare. Om du har frågor
om våra produkter eller om hur ditt husdjur ska dresseras kan du besöka vår
webbplats www.petsafe.net eller kontakta vår kundsupport. Det finns en lista
med telefonnummer till vår kundsupport på vår webbplats www.petsafe.net.
För att få så mycket skydd som möjligt av din garanti ber vi dig att registrera din produkt inom 30
dagar på www.petsafe.net. Genom att registrera och behålla kvittot kan du få ut produktens fulla
garanti och om du någon gång skulle behöva kontakta kundsupport kommer vi att kunna hjälpa
dig snabbare. Det är viktigt att veta att din värdefulla information aldrig kommer att lämnas eller
säljas till någon. Fullständig garantiinformation finns online på www.petsafe.net.
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Så fungerar systemet
Den halsbandslösa fjärrdressyrenheten är utformad för att hjälpa dig med dressyr
och beteendemodifiering av din hund eller katt genom att utnyttja djurets känsliga
hörsel i ultraljudsfrekvensområdet, vilket de flesta människor inte kan höra. Knappen
för den negativa tonen aktiverar ultraljudet, vilket skrämmer ditt husdjur mer än
om du skriker eller ger ett strängt röstkommando. Knappen för den positiva tonen
aktiverar en hörbar ton som hjälper till att indikera för ditt husdjur att detta beteende
är acceptabelt. Fjärrdressyrenheten stör inte dina grannar eller andra människor i
närheten.

De viktigaste funktionerna
Indikatorlampa: Den lampa som indikerar när någon av knapparna på
fjärrdressyrenheten trycks in.
Knapp för negativ ton (N): Den knapp som aktiverar en ultraljudston för att
tillrättavisa ditt husdjur.
Knapp för positiv ton (P): Den knapp som aktiverar en positiv ton till ditt husdjur.

Indikatorlampa

N

Knapp för negativ ton

P

Knapp för positiv ton

www.petsafe.net
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Bruksanvisning
Förbereda fjärrdressyrenheten
Sätta i och ta ut batteriet
1. Ta bort skruvarna på baksidan av fjärrdressyrenheten.
2. Sätt i det alkaliska 9-voltsbatteriet.
3. Skruva i skruvarna igen. Spänn inte skruvarna för mycket.

2

1

Aktivera fjärrdressyrenheten genom att trycka på knappen för positiv ton (P) för
att verifiera att batteriet har satts in på rätt sätt. Fjärrdressyrenheten ska pipa och
indikatorlampan ska tändas.

Batterilivslängd
Under typiska förhållanden ska batteriet räcka i upp till ett år. Vi rekommenderar att
batteriet byts varje år för att säkerställa optimal funktion.
Den halsbandslösa fjärrdressyrenheten drivs av ett alkaliskt 9-voltsbatteri. Använd
inte brunstensbatterier eller uppladdningsbara nickel-kadmiumbatterier, eftersom de
inte ger tillräckligt hög strömstyrka, vilket leder till sämre räckvidd.
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Använda fjärrdressyrenheten
Använd den halsbandslösa fjärrdressyrenheten för dressyrträning inom ett område
på 10 meter (30 fot). Peka med enheten mot ditt husdjur för optimalt resultat.
• Tryck och håll in knappen märkt “N” för att aktivera ultraljudsstimuleringen.
• För att aktivera den positiva tonen trycker du ned och håller in knappen märkt
“P”.

Försiktighetsåtgärder
• Den halsbandslösa fjärrdressyrenheten ska förvaras på en torr plats i
rumstemperatur.
• Placera aldrig den halsbandslösa fjärrdressyrenheten vid örat på något djur
eller någon människa. Ultraljudets höga intensitet kan vara skadlig.
• Tappa inte den halsbandslösa fjärrdressyrenheten.
• Tryck aldrig på den negativa knappen i mer än två sekunder i sträck.
• Den halsbandslösa fjärrdressyrenheten är inte avsedd som en defensiv eller
skyddande enhet mot aggressiva djur.

Kassering av batterier
I många länder ska använda batterier samlas in separat; kontrollera vilka regler som
gäller där du bor innan du kasserar använda batterier. Se sidan 4 för anvisningar
om hur du tar ut batteriet ur produkten för separat kassering.
Denna enhet drivs med 1 litiumbatteri med 3 V kapacitet och får endast bytas ut mot
ett motsvarande batteri.

Viktig information om återvinning
Respektera bestämmelserna för kassering av elektrisk och elektronisk utrustning i ditt
land. Denna utrustning måste återvinnas. Om du inte längre behöver utrustningen
får du inte slänga den i de vanliga kommunala soporna. Lämna tillbaka den till
inköpsstället så att den kan tas med i vårt återvinningssystem. Kontakta kundsupport
för mer information om detta inte är möjligt. Det finns en lista med telefonnummer till
vår kundsupport på vår webbplats på www.petsafe.net.
www.petsafe.net

5

Dressyrhandbok
Allmänna råd
• Eliminera ett felaktigt beteende eller lär ut ett lydnadskommando åt gången. Om
du går för fort fram med dressyren kan ditt husdjur bli förvirrat.
• Var konsekvent. Tillrättavisa ditt husdjur varje gång det uppvisar det felaktiga
beteendet.
• Såvida du inte kan övervaka det rekommenderar vi att du inte utsätter det för
situationer där det tidigare har uppfört sig dåligt. Om du iordningställer en
situation som ett dressyrtillfälle kan det emellertid öka dina chanser att lyckas
dramatiskt.
• Om ditt husdjur reagerar på tonerna genom att gömma sig eller om det verkar
skrämt ska du omdirigera uppmärksamheten till ett enkelt och passande
beteende som kommandot “sitt”.
• Säg inget till ditt husdjur när du trycker på knappen med den negativa tonen.
Använd bara din röst när djuret beter sig lämpligt.
• Husdjuret ska vara minst 6 månader innan du använder dressyrenheten.
• Låt endast ansvarstagande familjemedlemmar använda dressyrenheten. Det är
ingen leksak!
• Andra djur inom hörhåll påverkas av dressyrtonerna. Därför ska dressyrtillfällen
ske utom hörhåll för andra husdjur.
• Använd aldrig fjärrdressyrenheten för att tillrättavisa eller eliminera något slags
aggressivt beteende. Vi rekommenderar att du kontaktar din veterinär eller en
professionell dressör för att ta reda på om husdjuret kan vara aggressivt.

Lära din hund den positiva tonen
Innan du använder dressyrenheten för att tillrättavisa hunden ska du tillbringa 10
till 15 minuter per dag under 2 eller 3 dagar med att hjälpa den att associera den
positiva tonen med belöning och beröm. Gör så här:
1. Håll knappen “P” nedtryckt i 2 sekunder.
2. Släpp upp knappen och belöna genast hunden med ord, klappar eller en liten
matbit. Lägg tre till fem sekunder på berömmet.
3. Vänta några minuter och upprepa med knappen “P” nedtryckt i 2 sekunder och
ge sedan beröm.
6

www.petsafe.net

Variera belöningen för att inte din hund ska förvänta sig en särskild sorts belöning.
Detta dressyrsteg är avklarat när hunden tydligt förväntar sig en belöning när den
hör den positiva tonen.

Använda den negativa tonen
Så snart ditt husdjur visar det första tecknet på ett felaktigt beteende trycker du på
knappen “N”. Om du t.ex. vill lära husdjuret att inte hoppa upp i soffan trycker du
på “N” så fort det sätter en tass på den. Vänta inte tills det är helt uppe på soffan.
1. Håll knappen “N” nedtryckt i upp till 2 sekunder i taget och släpp knappen så
snart husdjuret upphör med det felaktiga beteendet.
2. Om det inte har upphört med beteendet inom två sekunder av stimulering
släpper du “N”-knappen och trycker sedan på den igen i upp till två sekunder.
3. Fortsätt med detta tills det felaktiga beteendet har upphört.
4. När beteendet har upphört räknar du till två sekunder och trycker sedan på
knappen “P” i två sekunder.
5. Belöna husdjuret ungefär var tredje till var femte gång efter att du har tryckt
på “P”-knappen, för att det ska fortsätta associera den positiva tonen med
belöning.

Lära din hund grundkommandon
Kommandot “Sitt”
1. Sätt ett 3 meter långt (10 fot) koppel på hunden.
2. Håll kopplet och fjärrdressyrenheten i en hand. Håll den andra handen fri för att
vägleda hunden till “Sitt”-läge.
3. Tryck och håll ned “N”-knappen.
4. Ge omedelbart kommandot “Sitt” medan du håller ned “N”-knappen.
5. Så snart hunden sitter släpper du “N”-knappen och trycker ned “P”-knappen i
2 sekunder.
6. Befria hunden från kommandot “Sitt” och lek.
7. Upprepa steg 2 till 6.

www.petsafe.net
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OBS: Om din hund bryter mot kommandot “Sitt” upprepar du steg 3 till 6. Ha
hunden nära dig medan du lär den kommandot “Sitt”.
Kommandot “Hit”
1. Sätt ett 3 meter (10 fot) långt koppel
på hunden.
2. Håll kopplet i ena handen och
fjärrdressyrenheten i den andra.
3. Vänta tills din hund går iväg från dig.
Tryck och håll ned “N”-knappen på
fjärrdressyrenheten.
4. Ge omedelbart kommandot “Hit”.
5. Använd kopplet för att varsamt leda
hunden emot dig tills den börjar
komma mot dig.
6. När hunden börjar gå emot dig
släpper du omedelbart “N”-knappen
och trycker ned “P”-knappen i 2
sekunder.
7. Rör dig snabbt bakåt när hunden
börjar komma tillbaka emot dig,
samtidigt som du hela tiden ger den beröm.
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8. Ge hunden beröm när den kommer fram till dig.
9. Upprepa steg 3 till 8.
10. När din hund svarat snabbt på kommandot “Hit”
flera gånger backar du bort ifrån den utan att ge ett
kommando. När hunden vänder sig mot dig ger du
kommandot “Hit” (TRYCK INTE PÅ “N”-KNAPPEN)
och ger den beröm medan du fortsätter att backa.
Tryck på “P”-knappen när hunden har kommit fram
till dig.
11. Använd kopplet för att förhindra att hunden springer förbi dig. Om den lyckas
springa förbi dig upprepar du steg 3 till 8.
Kommandot “Stanna”
1. Sätt ett 3 meter långt (10 fot) koppel på din hund.
2. Placera hunden på dess bädd. Håll kopplet i ena handen och fjärrdressyrenheten
i den andra.
3. Gå runt bädden med ett avstånd på högst 0,91 m (3 fot). Säg inget till din hund.
4. Om din hund försöker lämna bädden trycker du på “N”-knappen och ger
kommandot “Stanna”. Fortsätt att hålla ned knappen tills hunden är tillbaka på
bädden. Använd kopplet för att leda tillbaka hunden till sin plats om det behövs.
5. När hunden är tillbaka på bädden trycker du på “P”-knappen i 2 sekunder.
6. När din hund har slagit sig till ro under några sekunder släpper du den och
leker lugnt.
7. Upprepa steg 1 till 5.

www.petsafe.net
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Eliminera oönskat beteende
Hoppar upp
Hundar hoppar vanligtvis upp för att få uppmärksamhet. Om du inte vill att din
hund ska hoppa upp på dig får inte dina vänner eller familjemedlemmar uppmuntra
detta beteende. Det innebär att varje gång din hund hoppar upp på någon ska den
tillrättavisas eller avledas till ett alternativt och acceptabelt beteende som den kan få
beröm för.
Obs: Det bästa är om din hund först förstår kommandot “Sitt”.
1. Så snart som din hund lyfter tassarna
från marken för att hoppa upp på dig
trycker du på “N”-knappen och ger
kommandot “Sitt”.
2. När hunden sitter släpper du
omedelbart “N”-knappen och trycker
ned “P”-knappen i 2 sekunder.
3. Träna på den här övningen på
flera olika platser och använd olika
människor som distraktion.
Gräver
Det är viktigt att först förstå varför din hund gräver. Många hundraser, till exempel
terrier, har avlats fram för att stöta upp byten och grävandet är något väldigt
naturligt för dem. Andra hundar kan gräva för att hitta en sval plats att ligga på eller
helt enkelt för att de är uttråkade. Din hunds lust att gräva kan försvinna om den får
följande:
•
•
•
•

En sval, skuggig plats att ligga på och mycket vatten.
En alternativ aktivitet, till exempel en favoritleksak.
Mycket lek, motion och uppmärksamhet.
En trädgård som är fri från gnagare eller byte som hunden kan försöka gräva
fram.

1. Inga andra människor eller husdjur bör vara på gården när du tränar den,
eftersom du inte vill att din hund ska associera stimuleringen med något annat
än sitt grävande. Hunden måste vara inhägnad eller bunden under dressyren.
10
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2. Ställ dig vid ett fönster eller på en plats där din hund inte kan se dig och vänta
tills den börjar att gräva.
3. Tryck på “N”-knappen när din hund gräver och släpp knappen när den
slutar att gräva. Tryck bara på knappen när din hund håller på att gräva. Säg
ingenting till den.
4. Fortsätt att observera din hund eftersom den kan välja ett annat område att
gräva i.
5. Låt inte hunden vara ute i trädgården utan uppsikt förrän den helt har slutat att
gräva.

Jagar
Att jaga är ett instinktivt beteende som stimuleras av saker i rörelse. Vissa hundar har
ett särskilt starkt begär att jaga som kan försätta dem i fara och göra dig hjälplös.
Låt aldrig din hund vara okopplad eller utanför ett inhägnat område förrän den har
lärt sig kommandot “Hit”, oavsett distraktion. Var konsekvent och ge din hund en
tillrättavisning varje gång den jagar något.
1. Om din hund inte har lärt sig kommandot “Hit” på ett tillförlitligt sätt ska du hålla
den kopplad så att du fysiskt kan stoppa den innan den når fram till det föremål
den jagar.
2. Skapa ett scenario där din hund lockas till att jaga ett föremål. Vanliga föremål
kan vara bilar, motorcyklar, cyklar osv. (Använd inte leksaker.)
3. Se till att hålla kopplet i ett stadigt grepp när föremålet passerar framför din
hund. Så snart din hund börjar att jaga föremålet trycker du och håller ned “N”knappen tills den stannar.
4. När hunden slutar att jaga föremålet släpper du omedelbart upp knappen,
backar och ger kommandot “Hit”. Tryck in knappen “P” och håll ned den i 2
sekunder.

www.petsafe.net
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5. Upprepa processen tills din hund slutar att jaga föremålet.

Ger sig på sopor
Det enklaste sättet att förhindra att din hund ger sig på soptunnor är att ta bort sopor
och lockande mat från hundens miljö. Du kan använda fjärrdressyrenheten för att
lära din hund att hålla sig borta från dessa föremål, men du måste dock vara beredd
på att ge hunden en tillrättavisning varje gång den närmar sig föremålen.
1. Välj ut en frestelse för din hund och
ställ dig på en plats där hunden inte
kan se dig.
2. När hundens mun vidrör frestelsen
trycker du och håller ned “N”knappen. Släpp omedelbart upp
knappen när din hund lämnar frestelsen.
3. Du ska inte säga något, eftersom du vill att hunden ska associera stimuleringen
med sitt beteende och inte med dig.
4. Upprepa den här processen på flera olika platser med olika frestelser.
Skäller för mycket
Skall är ett instinktivt beteende hos hundar. Det är omöjligt att få din hund att helt
sluta skälla, men du kan lära den att vara tyst när du ger ett kommando.
Obs: Detta kommer endast att fungera när du är hemma med din hund.
1. Försätt hunden i en situation där den kommer att vilja skälla.
2. När din hund börjar skälla trycker du på “N”-knappen och ger kommandot
“Tyst”.
3. När hunden slutar skälla släpper du omedelbart “N”-knappen och trycker ned
“P”-knappen i 2 sekunder.
4. Utför denna övning på olika platser och i olika situationer där din hund brukar
skälla.
12
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Användarvillkor och ansvarsbegränsning
1. Användarvillkor
Användning av denna produkt kräver att du accepterar alla bestämmelser,
villkor och meddelanden som anges här utan ändringar. Användning
av produkten innebär samtycke till alla dessa bestämmelser, villkor och
meddelanden. Om du inte vill godkänna dessa bestämmelser, villkor
och meddelanden ska du återsända produkten i oanvänt skick, i dess
originalförpackning och på egen bekostnad och risk till relevant kundsupport
tillsammans med ett köpebevis för att få full återbetalning.
2. Korrekt användning
Denna produkt är gjord för att användas på husdjur när dressyr önskas. Ditt
husdjurs specifika temperament, storlek och vikt kan göra produkten olämplig
för ditt husdjur. (Läs avsnittet “Så fungerar systemet” i denna bruksanvisning.)
Radio Systems Corporation rekommenderar inte att produkten används
om din hund är aggressiv och accepterar inte något ansvar för att bedöma
om produkten är lämplig i det enskilda fallet. Om du är tveksam till om
denna produkt är lämplig för ditt husdjur bör du rådfråga en veterinär eller
auktoriserad dressör innan du använder den. Korrekt användning inkluderar,
utan begränsningar, att läsa igenom hela bruksanvisningen och alla särskilda
meddelanden med säkerhetsinformation.
3. Ingen olaglig eller förbjuden användning
Produkten är gjord för att användas enbart på husdjur. Denna enhet för dressyr
av husdjur är inte avsedd att skada eller provocera. Användning av produkten
på annat sätt än den är avsedd för kan utgöra ett brott mot svensk lagstiftning.
4. Ansvarsbegränsning
Radio Systems Corporation eller dess dotterbolag är under inga omständigheter
skadeståndsskyldiga för (i) indirekt skada, skadestånd i avskräckande syfte,
oförutsedd skada, skadestånd för särskild skada eller följdskada och/eller (ii)
alla former av skada eller förlust som orsakats av eller är kopplad till en felaktig
användning av denna produkt. Köparen övertar alla risker och allt ansvar för
användningen av denna produkt i den utsträckning lagen tillåter.
5. Ändring av villkor
Radio System Corporation förbehåller sig rätten att emellanåt ändra villkor och
meddelanden som gäller för produkten. Om du har underrättats om sådana
ändringar innan du har börjat använda produkten ska de vara bindande i
samma utsträckning som vore de upptecknade häri.
www.petsafe.net
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Överensstämmelse
Denna utrustning överensstämmer med relevanta EU-direktiv för elektromagnetisk
kompatibilitet och lågspänning. Obehöriga ändringar eller modifieringar av
utrustningen som inte godkänts av Radio Systems® Corporation kan strida mot
EU:s gällande regler och kan ogiltigförklara både användarens rätt att använda
utrustningen och garantin.
Försäkran om överensstämmelse finns på:
http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

Garanti
Tre års ej oöverlåtbar begränsad garanti
Produkten har en begränsad tillverkningsgaranti. Fullständiga uppgifter om tillämplig
garanti och dess villkor för denna produkt finns på www.petsafe.net och/eller kan
fås efter kontakt med din lokala kundsupport.
Europa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market
Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland

14
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Thank you for choosing the PetSafe® Brand. You and your pet deserve a companionship
that includes memorable moments and a shared understanding together. Our products and
training tools enhance the relationship between pets and their owners. If you have any
questions about our products or training your pet, please visit our website at
www.petsafe.net or contact our Customer Care Centre. For a listing of Customer
Care Centre telephone numbers, visit our website at www.petsafe.net.
To get the most protection out of your warranty, please register your product within 30 days
at www.petsafe.net. By registering and keeping your receipt, you will enjoy the product’s full
warranty and should you ever need to call the Customer Care Centre, we will be able to help
you faster. Most importantly, your valuable information will never be given or sold to anyone.
Complete warranty information is available online at www.petsafe.net.
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How the System Works
The Collarless Remote Trainer is designed to assist you with obedience training and
the behavior modification of your dog or cat by taking advantage of the sensitive
hearing of your pet in the ultrasonic frequency range which is inaudible to most
humans. The Negative Tone Button activates the ultrasound, which startles your pet
more than yelling or a firm voice command. The Positive Tone Button activates an
audible tone that will help indicate to your pet that his behavior is acceptable to you.
The Remote Trainer will not disturb your neighbors or other nearby humans.

Key Definitions
Indicator Light: The light that indicates when any button on the Remote Trainer
is pressed.
Negative Tone Button (N): The button that emits an ultrasonic tone used to
correct your pet.
Positive Tone Button (P): The button that emits a positive tone to your pet.

Indicator Light

16

N

Negative Tone Button

P

Positive Tone Button
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Operating Guide
Prepare the Remote Trainer
To Insert and Remove the Battery
1. Remove the screws on the back of the Remote Trainer.
2. Insert the 9-volt alkaline battery.
3. Reinstall the screws. Do not over-tighten the screws.

2

1

To verify the battery has been inserted correctly, activate the Remote Trainer by
pressing the Positive Tone Button (P). The Remote Trainer should beep and the
Indicator Light should glow.

Battery Life
Under typical training conditions, the battery should last up to one year. It is
recommended that the battery be replaced on an annual basis to help maintain
optimal operation.
The Collarless Remote Trainer is powered by one 9-volt alkaline battery. Do not
use a carbon-zinc or rechargeable nickel-cadmium battery because they will not
provide enough current, resulting in a decreased range.

www.petsafe.net
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Operating the Remote Trainer
Use the Collarless Remote Trainer for training within a range of 30 feet (10 meters).
Point the device at your pet for optimal results.
• To activate the ultrasonic stimulation, push and hold the button labeled “N”
• To activate the positive sound, push and hold the button labeled “P”

Cautions
• The Collarless Remote Trainer should be stored in a dry place at
room temperature.
• Never place the Collarless Remote Trainer directly next to the ear of any human
or animal. The high intensity ultrasound could be harmful.
• Do not drop the Collarless Remote Trainer.
• Never push the Negative Tone Button for more than two consecutive seconds.
• The Collarless Remote Trainer is not intended as a defensive or protective device
against vicious or aggressive animals.

Battery Disposal
Separate collection of spent batteries is required in many regions; check the
regulations in your area before discarding spent batteries. Please see page 4 for
instructions on how to remove the battery from the product for separate disposal.
This device operates on 1 battery of the type lithium with 3 Volt capacity, replace
only with equivalent battery.

Important Recycling Advice
Please respect the Waste Electrical and Electronic Equipment regulations in your
country. This equipment must be recycled. If you no longer require this equipment,
do not place it in the normal municipal waste system. Please return it to where
it was purchased in order that it can be placed in our recycling system. If this is
not possible, please contact the Customer Care Centre for further information.
For a listing of Customer Care Centre telephone numbers, visit our website at
www.petsafe.net.
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Training Guide

General Tips
• Eliminate one misbehavior or teach one obedience command at a time. If you
move too fast with training, your pet may become confused.
• Be consistent. Correct your pet every time he misbehaves.
• Unless you can supervise him, it is recommended that you restrict your pet from
situations in which he has a history of misbehaving. However, setting up a
situation as a training session can dramatically improve your chances of success.
• If your pet reacts to the tones by hiding or acting fearful, redirect his attention to
a simple and appropriate behavior, such as the “sit” command.
• When pressing the Negative Tone Button, do not say anything to your pet.
Reserve your verbalization for when he is behaving appropriately.
• Pets should be at least 6 months old before using the Trainer.
• Only let responsible family members use the Trainer. It is not a toy!
• Other pets in hearing range will be affected by the training tones. Therefore,
training sessions should be conducted out of hearing range of other pets.
• Never use the Collarless Remote Trainer to correct or eliminate any form of
aggressive behavior. We recommend you contact your local veterinarian or
professional trainer to determine if your pet might be aggressive.

Teaching Your Pet the Positive Tone
Before using the Trainer to correct your pet, spend 10 to 15 minutes per day for 2
or 3 days helping him create the association of the positive tone with reward and
praise. To accomplish this:
1. Push the “P” button for 2 consecutive seconds.
2. Release the button and immediately reward your pet with verbal praise, petting,
or a small food reward. Spend 3 to 5 seconds on your rewarding.
3. Wait a few minutes and repeat holding the “P” button for 2 seconds following
with praise.
Vary the reward to prevent your pet from anticipating a specific type. This stage of
training is complete when your pet obviously anticipates a reward when he hears the
positive tone.
www.petsafe.net
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Using the Negative Tone
As soon as your pet begins the earliest sign of misbehavior, press the “N” button. For
example, if you want to teach your dog to stay off the couch, press the “N” button
as soon as he puts one paw on it. Do not wait until he is completely on the couch.
1. Hold the “N” button for up to 2 seconds at a time, releasing the button as soon
as your pet stops the misbehavior.
2. If your pet has not stopped the misbehavior after two seconds of stimulation,
release the “N” button, then press it again for up to two consecutive seconds.
3. Continue this sequence until the misbehavior has stopped.
4. Once the misbehavior has stopped, count out two seconds and then push the
“P” button for two consecutive seconds.
5. Reward your pet following pushing the “P” button approximately once every
3 to 5 times, to help your pet maintain the association of the positive tone
with reward.

Teaching Basic Obedience
The “Sit” Command
1. Put a 10-foot (3 m) lead on your pet.
2. Hold the lead and the Remote Trainer in one hand. Keep your other hand free to
guide your pet into a “Sit” position.
3. Press and hold the “N” Button.
4. Immediately give the “Sit” command while continuing to hold the “N” Button.
5. Release the “N” Button as soon as your pet is in position, and press and hold
the “P” Button for 2 seconds.
6. Release your pet from the “Sit” command and play.
7. Repeat Steps 2 through 6.
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Note: If your pet breaks the “Sit” command, repeat steps 3 through 6. Keep your pet
close to you while teaching the “Sit” command.
The “Come” Command
1. Put a 10-foot lead (3 m) on your pet.
2. Hold your lead in one hand and the
Remote Trainer in the other.
3. Wait for your pet to walk away from
you. Press and hold the “N” Button
on your Remote Trainer.
4. Immediately give the command
“Come”.
5. Using the lead, gently guide your pet
toward you until he begins to come in
your direction.
6. Immediately release the “N” Button
as soon as your pet steps towards
you, and press and hold the “P”
button for 2 seconds.
7. Quickly move backwards as your pet
begins to come back to you, praising
him the entire time.
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21

8. Praise your pet when he returns to you.
9. Repeat Steps 3 through 8.
10. Once your pet responds readily to the “Come”
command several times, back away from him
without giving a command. When your pet turns
toward you, give the command “Come” (DO NOT
PRESS THE “N” BUTTON) and praise him while
you continue to back up. Press the “P” button when
your pet returns to you.
11. Use your lead to prevent your pet from running past you. If your pet manages to
run past you, repeat Steps 3 through 8.
The “Stay” Command
1. Put a 10-foot (3 m) lead on your pet.
2. Put your pet on his bed. Hold your lead in one hand and the Remote Trainer in
the other.
3. Staying within 3 feet (0.91 m), walk the perimeter of the bed. Do not say
anything to your pet.
4. If your pet tries to leave the bed, press and hold the “N” Button and give the
“Stay” command. Continue to hold the button until your pet is back on his bed. If
necessary, use the lead to guide your pet onto his place.
5. When your pet is back on his bed, press and hold the “P” Button for 2 seconds.
6. Once your pet has settled for a few seconds, release him and play calmly.
7. Repeat steps 1 through 5.
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Eliminating Unwanted Behavior
Jumping Up
Pets typically jump up to get attention. If you do not want your pet to jump on
you, then friends or members of the family should not encourage this behavior.
That means every time your pet jumps on someone, he should be reprimanded or
redirected to an alternate and acceptable behavior, for which he can receive praise.
Note: It is best if your pet first understands the “Sit” command.
1. As soon as your pet lifts his paws
off the ground to jump on you,
press the “N” Button and give the
command “Sit.”
2. Release the “N” Button immediately
once your pet is sitting, and press and
hold the “P” Button for 2 seconds.
3. Practice this exercise in several
different areas and use different
people for distractions.
Digging
It is important to first understand why your pet is digging. Many dogs, such as
terriers, were bred to flush out prey, and digging is very innate to them. Other dogs
may be digging to find a cool spot to lie down, or simply out of boredom. Your pet
may no longer have the desire to dig if he is provided with the following:
•
•
•
•

A cool, shaded area in which to lie down, and plenty of water.
An alternate activity, such as a favorite toy.
Plenty of play, exercise, and attention.
A yard free from rodents or prey that he may be trying to flush out.

1. No other people or pets should be in the yard during training sessions, as you
do not want your pet to associate the stimulation with anything other than his
digging. Your pet must be securely fenced in or contained during training.
2. From a window or area where your pet cannot see you, wait until your pet
begins to dig.
3. While your pet digs, press the “N” Button and release it when he stops digging.
www.petsafe.net
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Only press the button while your pet is in the act of digging, and do not say
anything to him.
4. Continue to watch your pet, as he may choose another area to dig.
5. Do not allow your pet in the yard unsupervised until he has completely
stopped digging.

Chasing
Chasing is an instinctive behavior stimulated by moving objects. Some dogs have
a particularly strong desire to chase that can put them in harm’s way and leave
you helpless. Never allow your dog off the lead or out of a contained area until he
has learned the “Come” command, regardless of the distraction. Be consistent and
correct your dog every time he chases something.
1. If your dog has not learned the “Come” command, keep a lead on him so you
can physically stop him before he reaches the object he is chasing.
2. Set up a scenario where your dog is enticed to chase an object. Common items
could be cars, motorcycles, bicycles, etc. (do not use toys).
3. When the object passes in front of your dog, make sure to hold the lead with a
firm grip. As soon as your dog begins to chase the object, press and hold the
“N” Button until he stops.
4. When your dog stops chasing the object, immediately release the button, walk
backwards and give the command “Come.” Press and hold the “P” Button for
2 seconds.
5. Repeat the process until your dog stops chasing the object.
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Trash Raiding
The easiest way to prevent trash raiding is to remove garbage and tempting food
from your pet’s environment. You can use the Remote Trainer to teach your pet to stay
away from these items; however, you must be prepared to correct your pet every
time he approaches them.
1. Pick a temptation for your pet and
position yourself where he cannot
see you.
2. While your pet’s mouth is touching the
temptation, press and hold the “N”
Button. Immediately release the button
when your pet leaves the temptation.
3. Do not say anything, as you want your pet to associate the stimulation with his
behavior, not you.
4. Repeat this process in several different locations with different temptations.
Excessive Barking
Barking is an instinctive behavior for dogs. It is impossible to keep your dog from
barking entirely, but you can teach him be quiet when you give him a command.
Note: This will only be effective when you are at home with your dog.
1. Put your dog in a situation that will tempt him to bark.
2. When your dog begins to bark, press the “N” Button and give him the
command “Quiet.”
3. Immediately release the button once your dog stops barking and press and hold
the “P” button for 2 seconds.
4. Practice this exercise in different areas using different situations that would cause
your dog to bark.

www.petsafe.net
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Terms of Use and Limitation of Liability
1. Terms of Use
Use of this Product is subject to your acceptance without modification of the
terms, conditions and notices contained herein. Use of this Product implies
acceptance of all such terms, conditions and notices. If you do not wish to
accept these terms, conditions, and notices, please return the Product, unused,
in its original packaging and at your own cost and risk to the relevant Customer
Care Centre together with proof of purchase for a full refund.
2. Proper Use
This Product is designed for use with pets where training is desired. The specific
temperament or size/weight of your pet may not be suitable for this Product
(please refer to “How the System Works” in this Operating Guide). Radio
Systems Corporation recommends that this Product is not used if your pet is
aggressive and accepts no liability for determining suitability in individual
cases. If you are unsure whether this Product is appropriate for your pet, please
consult your veterinarian or certified trainer prior to use. Proper use includes,
without limitation, reviewing the entire Operating Guide and any specific safety
information statements.
3. No Unlawful or Prohibited Use
This Product is designed for use with pets only. This pet training device is not
intended to harm, injure or provoke. Using this Product in a way that is not
intended could result in violation of Federal, State or local laws.
4. Limitation of Liability
In no event shall Radio Systems Corporation or any of its associated companies
be liable for (i) any indirect, punitive, incidental, special or consequential
damage and/or (ii) any loss or damages whatsoever arising out of or
connected with the misuse of this Product. The Purchaser assumes all risks and
liability from the use of this Product to the fullest extent permissible by law.
5. Modification of Terms and Conditions
Radio Systems Corporation reserves the right to change the terms, conditions
and notices governing this Product from time to time. If such changes have been
notified to you prior to your use of this Product, they shall be binding on you as
if incorporated herein.
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Compliance
This equipment complies with the with relevant EU Electromagnetic Compatibility and
Low Voltage Directives. Unauthorized changes or modifications to the equipment
that are not approved by Radio Systems® Corporation may violate EU regulations,
could void the user’s authority to operate the equipment, and will void the warranty.
The Declaration of Conformity can be found at:
http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

Warranty
Three Year Non-Transferrable Limited Warranty
This Product has the benefit of a limited manufacturer’s warranty. Complete details of
the warranty applicable to this Product and its terms can be found at www.petsafe.
net and/or are available by contacting your local Customer Care Centre.
Europe – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building,
Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland

www.petsafe.net
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PetSafe® produkter är gjorda för att förbättra relationen mellan dig och ditt
husdjur. Om du vill veta mer om vårt breda produktutbud, som omfattar
begränsningssystem, dressyrsystem, skallbegränsare, husdjursdörrar,
hälsa och välbefinnande, spillningshantering samt produkter för lekar och
utmaningar kan du besöka www.petsafe.net.
PetSafe® products are designed to enhance the relationship between you
and your pet. To learn more about our extensive product range which
includes Containment Systems, Training Systems, Bark Control, Pet Doors,
Health & Wellness, Waste Management and Play & Challenge products,
please visit www.petsafe.net.

Radio Systems Corporation
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