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VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
Förklaring av viktiga ord och symboler som används i denna användarhandbok

Detta är en symbol för säkerhetsinformation. Den används för att informera 
dig om potentiella risker för personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden 
som kommer efter symbolen så att inga eventuella skador eller dödsfall sker.
VARNING anger en risksituation som, om den inte undviks, kan leda 
till dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA använd tillsammans med varningssymbolen indikerar 
den en risksituation som kan orsaka mindre eller måttliga skador om den 
inte undviks.
OBSERVERA används utan symbol för säkerhetsinformation och anger 
en risksituation som, om den inte undviks, kan leda till att din hund skadas.

• Explosionsrisk. Utrustningen får inte kortslutas, kasseras i eld eller utsättas för vatten. 
Blanda inte gamla och nya batterier. När batterier förvaras eller kasseras måste de 
skyddas från kortslutning. Kassera använda batterier på ett korrekt sätt.

• Inte för bruk på aggressiva hundar. Använd inte denna produkt om din hund har 
anlag för aggressivt beteende. Aggressiva hundar kan orsaka allvarliga skador som t.o.m. 
kan leda till döden för deras ägare och andra. Om du är osäker på om denna produkt 
passar för din hund eller inte, kan du rådgöra med en veterinär eller certifierad dressör.

• PetSafe® fjärrdressyrhalsband deluxe med sprej på 275 m är inte 
någon leksak. Förvara utom räckhåll för barn. Använd det endast i dressyrsyfte.

• Säkerhet vid dressyr i koppel. Det är av yttersta vikt att du och din hund förblir 
säkra vid inlärning under dressyr i koppel. Hunden ska hållas stadigt i kopplet, som ska 
vara tillräckligt långt för att den ska kunna jaga ett föremål, men tillräckligt kort för att den 
inte ska kunna komma ut på vägen eller något annat osäkert område. Du måste också 
vara tillräckligt fysiskt stark för att kunna hålla tillbaka hunden när den försöker jaga.

• Utsätt inte enheten för frostgrader, 0 °C eller lägre, eller för 
förhållanden som är varmare än 45 °C. Lämna inte enheten i direkt solljus. 
Lämna aldrig enheten i en bil där enheten kan värmas till höga temperaturer som 45 °C.
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AEROSOLER:
 ∙ Förvara utom räckhåll för barn.
 ∙ Innehållet i refillflaskan och sprejhalsbandet är under tryck.
 ∙ Använd endast i ett välventilerat område. Använd endast enligt anvisningar.
 ∙ Enheten kan explodera vid upphettning; upphetta inte den. Utsätt inte enheten för 

temperaturer över 45 °C. 
 ∙ Enheten får inte brännas. Kassera inte enheten i eld även om den är tom.
 ∙ Skydda från direkt solljus. 
 ∙ Lämna in aerosolflaskan i ett fordon där temperaturen kan överstiga 45 °C.
 ∙ Förvara svalt. 
 ∙ Skydda från gnistor och eldsflammor. Rök inte vid påfyllning.
 ∙ Enheten får inte punkteras. Hudkontakt med det flytande drivmedlet kan orsaka 

köldskador. 
 ∙ Får inte förtäras. Sök läkarvård vid olycka. Kontakta Giftinformationscentralen 

omedelbart vid förtäring.

Risk för hudskada. Läs och följ anvisningarna i denna handbok. Det är viktigt att 
halsbandet sitter bra. Ett halsband som bärs för länge eller som sitter för tätt på hundens hals 
kan orsaka hudskador. Dessa kan variera från rodnad till trycksår; dessa tillstånd kallas allmänt 
för liggsår.
• Låt inte halsbandet sitta på hunden mer än 12 timmar om dagen.
• Om det är möjligt bör du försöka ändra halsbandets läge på hundens hals en gång i timmen 

eller varannan timme.
• Kontrollera hur halsbandet sitter så att alltför stort tryck undviks; följ anvisningarna i 

denna handbok.
• Koppla aldrig ett koppel till det elektroniska halsbandet.
• När du använder ett separat halsband till ett koppel får det inte trycka på det elektroniska 

halsbandet.
• Tvätta hundens hals med en fuktig trasa varje vecka.
• Undersök halsen dagligen för att se efter om det finns utslag eller sår.
• Om du upptäcker utslag eller sår ska du inte använda halsbandet igen förrän huden har läkt.
• Om tillståndet varar mer än 48 timmar bör du kontakta en veterinär.
• Mer information om trycksår och trycknekros kan du hitta på vår webbplats.

Dessa steg hjälper dig att hålla din hund trygg och bekväm. Efter ett tag upptäcker du kanske 
att din hund tolererar halsbandet väldigt bra. I så fall behöver du inte tänka på alla dessa 
försiktighetsåtgärder. Det är ändå viktigt att du fortsätter kontrollera halsen dagligen. Om du 
upptäcker rodnad eller sår ska inte halsbandet användas förrän huden har läkt ut helt.
PetSafe® fjärrdressyrhalsband deluxe med sprej på 275 m får endast användas på friska hundar. Vi 
rekommenderar att du tar hunden till en veterinär innan halsbandet används om hunden inte mår bra.
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Tack för att du har valt märket PetSafe®. Du och din hund är värda ett kamratskap där minnesvärda 
ögonblick och en ömsesidig förståelse ingår. Våra produkter och dressyrredskap förbättrar 
relationen mellan hundar och deras ägare. Om du har frågor om våra produkter eller 
om hur din hund 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. Vi vill framhålla att din värdefulla information aldrig kommer att lämnas eller säljas till 
någon. Fullständig garantiinformation finns online på www.petsafe.net.
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Komponenter

Sprej med citronelladoft
PAC19-12069

Laddnings-
adapter

Handledsrem

Halsband

Bruksanvisning

Handhållen
fjärrsändare

Funktioner
• Upp till 275 meters räckvidd.
• 15 nivåer inkluderar åtta nivåer med sprejstimulering och sju nivåer med ton plus 

sprejstimulering.
• +2 förstärkning för avledning.
• En tonknapp för förstärkning av ett gott beteende.
• Uppladdningsbara batterier i både den handhållna fjärrsändaren och träningshalsbandet.
• Vattentätt träningshalsband och handhållen fjärrsändare.

Andra artiklar som du kan behöva
• Sax.
• Icke-metalliskt halsband och ett tre meter långt koppel för dressyr.

Så här fungerar systemet
PetSafe® fjärrdressyrhalsband deluxe med sprej på 275 m har visat sig vara bekvämt och 
effektivt för hundar av alla storlekar. Systemet hjälper dig att hantera din hund utan koppel 
på en räckvidd upp till 275 meter. Det finns 15 nivåer för sprejstimulering, en tonknapp eller 
ton plus sprej för att förstärka dressyren. Den handhållna fjärrsändaren sänder en signal som 
aktiverar träningshalsbandet att spreja. Används fjärrdressyrhalsband deluxe med sprej på 
275  m konsekvent och på rätt sätt kan många av de felbeteenden som din hund uppvisar 
elimineras och grundläggande lydnadskommandon läras in.

Dressyrhandbok
Om du vill ladda ner en mer detaljerad dressyrhandbok för den här enheten kan du besöka 
vår webbplats på www.petsafe.net eller kontakta vår kundsupport för mer hjälp. Om du vill ha 
en lista över lokala telefonnummer kan du besöka vår webbplats på www.petsafe.net.
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De viktigaste funktionerna
Handhållen fjärrsändare: Sänder signalen till träningshalsbandet. Den är vattentät.
Digital bildskärm

Sprejningsnivå: Visar sprejningsnivå för Hund 1 eller Hund 2  
(låg-1 till hög-15). +2 förstärkning visas också.
Hund 1: Det aktiva träningshalsbandets symbol visas för att 
ange Hund 1.
Hund 2: Symbolerna för Hund 1 och Hund 2 visas (extra köp 
behövs för ett system för två hundar).
Ton: Sprejningsnivån blinkar när ton- eller sprejknappen trycks ned.
Batteriindikator: Batteriindikatorn gör att du alltid vet hur mycket 
som är kvar av batteriet. 
1d eller 2d: Detta visas vid programmering för läget för två hundar.
Observera! Den digitala bildskärmens symboler visas mer detaljerat på sidorna 29 och 30.

Knappfunktioner (fabriksinställd standardinställning för läget Hund 1)
Tonknapp - överst till vänster (grön): Skapar 
en positiv dressyrton från träningshalsbandet. Ingen 
sprej levereras. 
Sprejknapp - nederst till vänster (lila): Avger en 
kontinuerlig sprejstimulering upp till 10 sekunder lång. 
Sprej upp-knapp - överst till höger (grå): 
Justerar sprejningsnivån UPPÅT genom en 
nivåräckvidd från låg-1 till hög-15. I läget för två 
hundar blir den även tonknapp. 
Sprej ner-knapp - nederst till höger(grå): 
Justerar sprejnivån NEDÅT genom en nivåräckvidd 
från hög-15 till låg-1. I läget för två hundar blir den 
även sprejknapp. Observera! Se System för två 
hundar på sidan 36 för läge för två hundar.
+2 förstärkningsknapp (röd): Avger en förstärkt 
sprejstimulering som är två nivåer högre än den för tillfället valda  
nivån. Sprejnivån hög-15 kan inte överstigas.
Observera! Om en sprejknapp hålls intryckt i tio sekunder eller mer tar 
den handhållna fjärrsändaren ”time-out”. Knappen måste då släppas 
upp och sedan tryckas ner igen innan ytterligare sprej kan levereras. 
Fjärrdressyrhalsband deluxe med sprej på 275 m kan aldrig överstiga en 
sprejningsnivå högre än hög-15.

Nivå för sprejstimulering
eller tonindikation

Hund 1
Batteri-

indikator Hund 2

Digital bildskärm

Digital
bildskärm

Ton Spreja
upp

Laddningsjack
(med kåpa)

Sprej Spreja
ner

+2 förstärkning

Klämma för
handledsrem

Frisläppningsspak
för bältesklämma

Bältes-
klämma
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Träningshalsband: Levererar sprejstimulering och ton 
eller en kombination av båda på en signal från den 
handhållna fjärrsändaren. Träningshalsbandet är vattentät.
Sprejmunstycke: Där sprejen kommer ut när signalen från 
den handhållna fjärrsändaren mottas.
Refillöppning: Där sprejen fylls på.
Start-/avstängningsknapp: Genom att kortvarigt trycka 
ned och hålla kvar denna knapp startas träningshalsbandet 
och stängs av. 
Tvåfärgad lysdiod: Visar när träningshalsbandet har startats 
eller stängts av och fungerar även som indikatorlampa för 
svagt batteri.
Laddningsjack: För att ansluta laddaren. Även om den 
handhållna fjärrsändaren och träningshalsbandet är vattentäta 
utan laddarens lock ska locken sitta kvar när de inte laddas 
för att inte smuts ska komma in i öppningarna. 

Laddningsjack

Tvåfärgad lysdiod

Refillöppning

Sprejmun-
stycke

Start-/
avstängnings-

knapp
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BRUKSANVISNING
STEG 1

Förbereda den handhållna fjärrsändaren
Ladda den handhållna fjärrsändaren
1. Lyft upp gummilocket som skyddar den handhållna 

fjärrsändarens laddningsjack.
2. Anslut en av laddarens kontakter till den handhållna 

fjärrsändarens laddningsjack (1A).
3. Anslut laddaren till ett vanligt vägguttag.
4. Ladda den handhållna fjärrsändaren i fem timmar den första 

gången. Uppladdningar tar endast 3–4 timmar. Observera! 
Batteriindikatorn rullar under laddning och stannar när full 
laddning nåtts.

5. Sätt på gummilocket när laddningen är klar. Observera! Ungefärlig batterilivslängd mellan 
laddningarna är 40 till 60 timmar beroende på hur ofta den används.

Starta den handhållna fjärrsändaren
Sätt den handhållna fjärrsändaren genom att trycka på en knapp. Den digitala bildskärmen 
startar när du trycker på en knapp.

Digital bildskärm till handhållen fjärrsändare
Den digitala bildskärmen är på i en minut efter att knappen har tryckts ner. Efter en minut och 
om ingen knapp trycks ner stängs den digitala bildskärmen och den handhållna fjärrsändaren 
går in i batterisparläge. Ett tryck på en knapp startar den digitala bildskärmen igen. De olika 
bildskärmssymbolerna förklaras nedan.

Numerisk avläsning Visar sprejningsnivån för Hund 1 och Hund 2.

Hund 1/Hund 2 Den visade symbolen är den aktiva hundens 
träningshalsband. Se System för två hundar på 
sidan 36.

Ton eller sprej När ton- eller sprejknappen trycks ner syns 
symbolen för Hund 1 eller Hund 2 i fet stil eller 
understruken.

Enbart ton När tonknappen för Hund 1 eller Hund 2 trycks 
ned visas siffran noll.

Batteriindikator Batteriindikatorn gör att du alltid vet hur mycket 
som är kvar av batteriet. Se Batteriindikator för mer 
detaljerad information.

Observera! Fabriksinställningen är för läget Hund 1 och symbolen för Hund 2 syns inte såvida 
inte enheten är programmerad för Hund 2 (se System för två hundar på sidan 36).

1A
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Batteriindikator
Batteriet är laddat till 2⁄3 av full 
kapacitet. Handhållen fjärrsändare 
fungerar fullt ut.

Batteriet är laddat till 1⁄3 av 
kapaciteten. Handhållen 
fjärrsändare fungerar 
fortfarande fullt ut.

Batteriet är laddat till 1⁄6 av kapaciteten. 
Handhållen fjärrsändare kan driva 
träningshalsbandet, men bör laddas upp 
så snart som möjligt.

Batteriet är nästan urladdat. 
Handhållen fjärrsändare kan 
inte driva träningshalsbandet.

När batteriindikatorn visar symbolen för svagt batteri (1⁄6 kapacitet) ska du ladda upp den handhållna 
fjärrsändaren snart. När batteriets kontur visas kan den handhållna fjärrsändarens batteri inte göra 
några sändningar till träningshalsbandet. Den handhållna fjärrsändaren måste laddas upp för att åter 
kunna användas.

Funktioner för handhållen fjärrsändare för Hund 1
Funktion för handhållen 
fjärrsändare

Knappfärg Respons på digital 
bildskärm

Övre vänster knapp Grön Enbart ton

Nedre vänster knapp Lila Sprej

Övre höger knapp Grå Sprejningsnivå upp

Nedre höger knapp Grå Sprejningsnivå ner 

+2 förstärkningsknapp Röd +2 över vald sprejningsnivå
Se System för två hundar på sidan 36 för funktioner för handhållen fjärrsändare i läget Hund 2.

Bältesklämma till handhållen fjärrsändare
Borttagning:
1. Håll bältesklämmans frisläppningsspak nertryckt och dra bort från den handållna fjärrsändaren.
2. För bältesklämman ut ur inlägget.
Påsättning:
1. För in bältesklämman i inlägget tills det klickar och låses fast. 

Förbereda träningshalsbandet
Ladda träningshalsbandet
1. Lyft upp gummilocket som skyddar träningshalsbandets 

laddningsjack. 
2. Anslut laddarens kontakt till träningshalsbandets 

laddningsjack (2A).
3. Anslut laddaren till ett vanligt vägguttag.

STEG 2

2A
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4. Ladda träningshalsbandet tills den gröna indikatorlampan tänds och lyser med ett fast sken. 
Uppladdningar tar endast 4–5 timmar. 

5. Sätt på gummilocket när laddningen är klar.

Starta träningshalsbandet
1. Tryck ned och håll start-/avstängningsknappen nedtryckt tills den gröna lysdioden tänds 

och träningshalsbandet börjar pipa från lågt till högt.
2. Släpp upp start-/avstängningsknappen. Den gröna lysdioden blinkar var femte sekund tills 

träningshalsbandet stängs av. Den blinkande lampan anger att träningshalsbandet är klart 
för att ta emot en signal från den handhållna fjärrsändaren. 

3. När träningshalsbandet har startats trycker du på den handhållna fjärrsändarens tonknapp. 
När du trycker ska träningshalsbandet pipa så länge tonknappen är nedtryckt. Om så inte 
sker, se ”Para den handhållna fjärrsändaren och träningshalsbandet” i avsnittet Felsökning. 
Observera! För att förlänga batterilivslängden kan du stänga av träningshalsbandet när det 
inte används. 

Stänga av träningshalsbandet
1. Tryck ned och håll start-/avstängningsknappen nedtryckt tills den röda lysdioden tänds och 

träningshalsbandet börjar pipa från lågt till högt. Släpp upp start-/avstängningsknappen.
För att förlänga batterilivslängden mellan laddningarna kan du stänga av träningshalsbandet 
när det inte används. Ungefärligt batteriliv mellan laddningarna är 40–50 timmar beroende på 
hur ofta det används.

Uppladdningsbara batterier
• De uppladdningsbara litium-jonbatterierna är inte minneskänsliga och behöver inte tömmas 

före laddning.
• Batterierna har till viss del laddats på fabriken, men måste laddas fullt innan de används 

första gången. 
• När enheten ska förvaras under en längre tid ska du komma ihåg att regelbundet ladda 

batterierna (fyra timmar). Det bör göras en gång var fjärde till sjätte vecka.
• Fjärrdressyrhalsbandet deluxe med sprej på 275 m är utrustat med en säkerhetsfunktion 

som skyddar mot överladdning.
• Om det är länge sedan utrustningen laddades kan du märka av en minskning av 

batterilivstiden under de allra första användningarna. Därefter återgår batterilivstiden till 
tidigare kapacitetsnivåer.

• Du kan förvänta dig att batterierna ska kunna laddas hundratals gånger. Alla uppladdningsbara 
batterier förlorar dock kapacitet över tid relativt till hur många gånger de har laddats. Det är 
normalt. Om funktionstiden faller till halva ursprungslivet ska du kontakta kundsupport för att köpa 
ett nytt batteri.

• När ett batteri behöver bytas ut kan du kontakta vår kundsupport eller besöka vår webbplats. 
Öppna inte träningshalsbandet eller den handhållna fjärrsändaren.
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Lysdiod på träningshalsbandet - Funktion och respons 
Träningshalsbandets 
funktion 

Lysdiodsrespons Träningshalsbandets 
sökarrespons 

Träningshalsbandet startas Grön lysdiod blinkar en gång Piper från lågt till högt
Enheten är på Grön lysdiod blinkar en gång var 

femte sekund 
Ingen 

Sprejaktivering Röd lysdiod blinkar mellan 
sprejningarna när sprejknappen hålls 
nedtryckt

Ingen

Svagt batteri Röd lysdiod blinkar tre gånger var 
femte sekund 

Ingen

Ton mottas Grön lysdiod blinkar Tonpip

STEG 3
Anpassa träningshalsbandet
Viktigt: För att användningen ska vara effektiv är det viktigt att 
träningshalsbandet har god passform och placeras rätt. 
Följ följande steg för att vara säker på att få en god passform:
1. Kontrollera att träningshalsbandet är avstängt. 
2. Börja med att hunden står bekvämt (3A).
3. Placera träningshalsbandet på hundens hals nära 

öronen. Centrera enheten så att den sitter framtill på 
hundens hals och vidrör hunden (3B). Se till att 
logotypen PetSafe® på enhetens framsida är lodrät. 
Observera! Ibland kan du behöva klippa pälsen 
längs sprejens bana. För att sprejen ska vara 
effektiv är det viktigt att den når hundens nos.

Raka inte hundens hals eftersom 
det kan öka risken för hudirritation.

4. Kontrollera hur hårt träningshalsbandet sitter 
genom att sticka in ett finger mellan halsbandet 
och hundens hals (3C). Passformen ska vara 
åtsittande, men inte hopklämmande.

5. Låt hunden bära träningshalsbandet under några 
minuter och kontrollera sedan passformen igen. Kontrollera passformen igen när din hund känner 
sig mer bekväm med att ha träningshalsbandet på sig.

3A

3B

3C
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6. Klipp halsbandet så här: (3D)
a. Markera önskad längd på halsbandet med en 

penna. Om hunden är ung och växer eller får tjock 
vinterpäls ska det finnas plats för det.

b. Ta av hunden träningshalsbandet och klipp av 
överflödig del. 

c. Innan träningshalsbandet sätts på hunden igen ska halsbandets klippta kant förseglas 
genom att hålla en låga längs med den fransiga kanten.

Träningshalsbandet ska inte sitta på i mer än 12 timmar per dygn. Om 
halsbandet sitter på för länge kan det leda till hudirritation. Se sidan 24 
för mer information.

Trä om halsbandet
Glidspännet hindrar halsbandet från att 
börja sitta löst runt hundens hals.

Ryggarna måste vara vända uppåt; 
halsbandet kasar om det inte har trätts på 
rätt sätt.

Säkerställa ett korrekt sprejmönster 
För att PetSafe® fjärrdressyrhalsband deluxe med sprej på 275 m ska fungera ordentligt måste 
munstycket placeras på rätt sätt och det måste finnas en fri bana från sprejmunstycket till 
hundens nos. Följ de här stegen: 
1. Se till att logotypen PetSafe® på enhetens framsida är lodrät och att 

sprejmunstycket är vinklat utåt och pekar uppåt mot hundens nos.
2. På hundar med lång päls kan det ibland bli nödvändigt att klippa 

pälsen på halsen längs med sprejens bana. För att sprejen ska vara 
effektiv är det viktigt att den når hundens nos.

Raka inte hundens hals eftersom det kan öka risken för hudirritation.

3D

Glidspänne

Räfflor
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Fylla på sprejen och påfyllning av sprejen
• Ta av hunden träningshalsbandet och stäng av enheten.
• Säkerställ att refillöppningen är ren. Observera! 

Om smuts eller skräp kommer in i refillöppningen 
vid påfyllning kan det göra att enheten täpps till och 
fungerar dåligt. 

• Håll sprejflaskan lodrätt och tryck bestämt ner 
munstycket in i refillöppningen. Håll så i 15 sekunder 
och ta sedan bort det. Observera! Om det läcker 
ut sprej måste du kanske trycka hårdare för att 
slutföra förseglingen.

• För optimal prestanda ska träningshalsbandet fyllas på 
före varje användning.

• Fyll aldrig enheten medan hunden har den på sig 
eftersom refillöppningen kan skadas.

• Det är viktigt att hundens päls inte blockerar sprejmunstycket. Försök att knyta en 
snusnäsduk runt hundens hals och placera sedan träningshalsbandet ovanpå den. Om 
det behövs måste du kanske även överväga att klippa pälsen runt hundens hals för att få 
bättre sprejeffekt.

• Fyll aldrig fjärrdressyrhalsbandet med sprej med något annat ämne än det 
som tillhandahålls av tillverkaren. Om något annat ämne används gäller inte 
tillverkarens garanti.

• Sprejen från fjärrdressyrhalsbandet med sprej kan fastna i pälsen under hundens nos. 
Rengör hundens päls varje vecka med en trasa och en mild handtvål. Skölj och torka 
hundens hals noga.

• Om sprejen samlas på träningshalsbandet kan du torka av det med en fuktig trasa och 
torka det noga.

 Träningshalsbandet eller refillflaskan får inte punkteras eller sättas eld på. 
Utsätt dem inte för extrem värme och förvara dem inte vid temperaturer 
högre än 45 °C.

Refillflaskor finns att köpa. Välj mellan citronella eller oparfymerad sprej. Kontakta kundsupport 
eller besök vår webbplats på www.petsafe.net för att hitta en lokal återförsäljare.

15 sekunder
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Hitta den bästa sprejningsnivån för din 
hund
PetSafe® fjärrdressyrhalsband deluxe med sprej på 275 m har femton (15) olika sprejningsnivåer 
(åtta nivåer med sprejstimulering och sju nivåer med ton plus sprejstimulering). Det gör att du kan 
välja den mängd sprej som är bäst för hunden. Observera! Starta alltid från den lägsta nivån 
och gå uppåt.
När du har satt på träningshalsbandet på hunden är det dags att hitta den sprejningsnivå som 
är bäst för hunden. Den kallas igenkänningsnivå.
En lätt förändring i hundens beteende, som att den nyfiket ser sig omkring, kliar sig runt 
halsbandet eller snabbt vrider på öronen, anger vilken igenkänningsnivå som är bäst 
för hunden. 
Följ stegen nedan för att hitta hundens igenkänningsnivå:
1. Tryck ned tonknappen. Om hunden reagerar 

på detta kan du använda knappen för 
dressyr. Ersätt helt enkelt sprejknappen med 
tonknappen när den används i avsnittet 
Dressyrhandbok. Om hunden inte reagerar 
fortsätter du till nästa steg.

2. Börja på nivå 1 och håll sprejknappen 
nertryckt i två till tre sekunder. 

3. Om hunden inte reagerar går du till nästa 
sprejningsnivå och upprepar processen.

4. Upprepa varje sprejningsnivå flera gånger 
innan du fortsätter till nästa nivå. 

5. HUNDEN SKA INTE GE NÅGRA LJUD IFRÅN 
SIG ELLER FÅ PANIK. OM SÅ SKER GÅR DU 
TILLBAKA TILL FÖREGÅENDE NIVÅ OCH 
UPPREPAR PROCESSEN.

6. Om hunden fortfarande inte visar någon 
respons på nivå 8 ska du kontrollera 
träningshalsbandets passform och sedan 
fortsätta på nivåerna 9–15. 

Om alla dessa steg har gjorts och hunden fortfarande inte visar någon reaktion på 
sprejstimuleringen kontaktar du kundsupporten.

Sprejningsnivå Sprejtyp
1 1 kort sprejning
2 2 korta sprejningar
3 3 korta sprejningar
4 4 korta sprejningar
5 5 korta sprejningar
6 6 korta sprejningar
7 7 korta sprejningar
8 8 korta sprejningar
9 Ton + 1 kort sprejning
10 Ton + 2 korta sprejningar
11 Ton + 3 korta sprejningar
12 Ton + 4 korta sprejningar
13 Ton + 5 korta sprejningar
14 Ton + 6 korta sprejningar
15 Ton + 7 korta sprejningar
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System för två hundar
Observera! Om du vill lägga till ytterligare ett träningshalsband till dressyrsystemet finns extra 
Add-A-Dog® träningshalsband att köpa via vår kundsupport.

Lägga till Hund 2
Handhållen fjärrsändare
1. Tryck ihållande på knappen Sprej ner (nederst till  

höger - grå) tills ”2d” visas på den digitala bildskärmen.
2. När ”2d” visas trycker du på knappen +2 förstärkning (röd).
3. Ställ in sprejningsnivån för Hund 1 till önskad nivå med 

knapparna för sprej upp och sprej ner. 
4. Tryck på knappen +2 förstärkning för att låsa Hund  

1:s stimuleringsnivå.
5. Ställ in sprejningsnivån för Hund 2 till önskad nivå med 

knapparna för sprej upp och sprej ner.
6. Tryck på knappen +2 förstärkning för att låsa Hund  

2:s stimuleringsnivå.

Hund 2:s träningshalsband
1. Stäng av träningshalsbandet när det har tagits av från hunden.
2. Tryck ned och håll start-/avstängningsknappen nedtryckt i fem sekunder.
3. Träningshalsbandet piper och lysdioden blinkar.
4. Tryck på den övre eller nedre högra knappen på den handhållna fjärrsändaren.
5. Träningshalsbandet svarar och parar.
6. Om träningshalsbandet inte svarar kontaktar du kundsupporten.

Funktioner för handhållen fjärrsändare i läget Hund 2
Hund 1 ton Övre vänster knapp (grön)
Hund 1 sprej Nedre vänster knapp (lila)
Hund 1 +2 
förstärkning

Tryck på knappen +2 förstärkning (röd) och den nedre vänstra 
knappen (grön) samtidigt

Hund 2 ton Övre höger knapp (grå)
Hund 2 sprej Nedre höger knapp (grå)
Hund 2 +2 
förstärkning

Tryck på knappen +2 förstärkning (röd) och den nedre högra 
knappen (grå) samtidigt

STEG 4

Digital
bildskärm

Ton Spreja
upp

Laddningsjack
(med kåpa)

Sprej Spreja
ner

+2 förstärkning
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Stimuleringsnivåer för Hund 1/Hund 2
Tryck på och håll knappen +2 förstärkning nedtryckt i fem sekunder för att ändra stimuleringsnivån 
för Hund 1 eller Hund 2. Ikonen för Hund 1 visas tillsammans med den valda stimuleringsnivån. 
Nu kan du använda den övre högra knappen för att öka stimuleringsnivån för Hund 1 och den 
nedre vänstra knappen för att sänka stimuleringsnivån. Tryck på knappen +2 förstärkning för att 
låsa stimuleringsnivån. Nu kan du justera stimuleringsnivån för Hund 2 med samma metod. Tryck 
på knappen +2 förstärkning för att låsa stimuleringsnivån och gå tillbaka till normal användning av 
systemet för två hundar.

Observera! För att se nuvarande vald stimuleringsnivå för Hund 1 trycker du en gång på 
knappen +2 förstärkning och på bildskärmen visas då symbolen för Hund 1 tillsammans med 
vald stimuleringsnivå.
För att se nuvarande vald stimuleringsnivå för Hund 2 trycker du två gånger på knappen 
+2 förstärkning och på bildskärmen visas då symbolen för Hund 2 tillsammans med vald 
stimuleringsnivå.

Ta bort Hund 2 från den handhållna fjärrsändaren
Tryck ned och håll knappen +2 förstärkning nedtryckt i fem sekunder. Tryck på den 
högre nedre knappen tills symbolen ”1d" visas på den digitala bildskärmen. Tryck ned 
knappen +2 förstärkning för att lämna menyn. 

Para Hund 1:s träningshalsband och den 
handhållna fjärrsändaren
Om träningshalsbandet inte piper när den handhållna fjärrsändarens övre vänstra knapp trycks ned, 
eller om träningshalsbandet inte svarar på den handhållna fjärrsändaren ska följande steg följas:
1. Stäng av träningshalsbandet när det har tagits av från 

hunden.
2. Tryck ned och håll start-/avstängningsknappen nedtryckt i 

fem sekunder.
3. Träningshalsbandet piper och lysdioden blinkar.
4. Tryck ned tonknappen. 
5. Träningshalsbandet svarar och parar.
6. Om träningshalsbandet inte svarar kontaktar du 

kundsupporten. 
Observera! Parning är endast för Hund 1.

STEG 5

Digital
bildskärm

Ton Spreja
upp

Laddningsjack
(med kåpa)

Sprej Spreja
ner

+2 förstärkning



 38 www.petsafe.net

.

FI
SV

D
A

N
O

RU
EN

DRESSYRHANDBOK
Allmänna råd
Börja använda fjärrdressyrhalsband med sprej: Börja använda PetSafe® träningshalsband 
när din hund har vuxit ur valpstadiet och förstår grundläggande lydnadskommandon. PetSafe® 
träningshalsband får endast användas på hundar som är äldre än sex månader.  
Observera! Andra hundar inom hörselräckvidd påverkas av dressyrtonerna. Därför ska 
dressyrtillfällen ske utanför andra hundars hörselräckvidd.
Undvika en hund som är ”halsbandsklok”: Försök att undvika att få en hund som blir 
”halsbandsklok” och bara lyder när den har PetSafe® träningshalsband på sig. Undvik på 
liknande vis att lära hunden lyda enbart när den ser att du håller den handhållna fjärrsändaren i 
din hand. Detta är lätt att undvika (se ”Förbli ledare” i det följande avsnittet ”Rekommendationer 
för hunddressyr”).
Dressyrtillfällen och Bestämma stimuleringsnivåer: Håll dressyrtillfällena korta och se 
hur hunden reagerar - hunden visar vilken stimuleringsnivå som är lämplig att använda och när 
knappen ska släppas upp. Se ”Hitta den bästa sprejningsnivån för din hund” för mer information. 
Stoppa oönskat beteende: När oönskat beteende ska stoppas föreslår vi att du använder 
högre stimuleringsnivåer - hunden ska övertygas om att dess oönskade handlingar (inte du) 
orsakar den irriterande känslan.
Hundar lär sig först ett kommando: Fokusera på att lära ut ett kommando innan du 
går vidare till ett nytt. När ett nytt kommando som ”fot”, "kom”, ”sitt” eller ”ligg” lärs ut 
rekommenderar många dressörer att låga stimuleringsnivåer används. Hunden lär sig snabbt 
hur den obehagliga känslan ska stängas av eller hur den ska undvikas hellt och hållet.
Förstärka kända kommandon: För att förstärka kända kommandon som hunden redan 
kan föreslår vi att stimulering på mediumnivå används. På så vis lär sig hunden att respektera 
instruktioner genom att alltid lyssna och lyda.
Observera! Beröm och godis som belöning för korrekt respons är toppen för att uppmuntra 
hunden, men vi föreslår att du och övriga familjemedlemmar alltid förblir hundens ledare.

Använd aldrig fjärrdressyrhalsbandet med sprej för att eliminera något slags 
aggressivt beteende. Vi rekommenderar att du kontaktar din veterinär eller en 
professionell dressör för att ta reda på om din hund kan vara aggressiv. 

Dressera din hund med positiv ton
Innan du använder träningshalsbandet för att tillrättavisa hunden ska du tillbringa 10 till 15 
minuter per dag under två eller tre dagar med att hjälpa den att associera tonen med belöning 
och beröm. Gör så här: 
1. Tryck ned tonknappen ihållande i två sekunder. 
2. Släpp upp knappen och belöna genast hunden med ord, klappar eller en liten matbit. Ge 

belöning i tre till fem sekunder.
3. Vänta några minuter och upprepa med tonknappen nedtryckt i två sekunder och ge sedan beröm.
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 tonen.
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Dressera med sprejstimulering
Du styr hur länge sprejen ska användas på hunden. Om du håller sprejknappen nedtryckt pausar 
sprejningen efter 10 sekunder. Den pausar tills knappen släpps upp.
Observera! För att någon av de här dressyrmetoderna ska vara effektiv måste de användas 
konsekvent tillsammans med det kommando som du försöker lära hunden.

+2 förstärkning
Ett tryck på knappen +2 förstärkning (röd) sänder en signal till träningshalsbandet att sända 
ut en sprejningsnivå som är två nivåer högre än den för tillfället valda nivån. Om till exempel 
sprejningsnivån är inställd på nivå 2 gör ett tryck på knappen +2 förstärkning att det sänds på 
nivå 4 för sprejstimulering. En del dressörer vill ha en ögonblicklig åtkomst till en högre inställning 
för förhållanden där hunden kanske inte svarar på lägre nivåer, t.ex. i en hög distraktionsmiljö. 
Systemet överstiger aldrig sprejningsnivån hög-15.

Rekommendationer för hunddressyr
När dressyren börjar: Dressyren börjar i samma stund som du tar hem valpen. Även om 
hunden inte är redo för PetSafe®-produkter förrän den har mognat ska du genast börja 
med grunddressyr. 
Förbli ledaren: Gör så att hunden inte blir ”halsbandsklok”. En lätt lösning, som kallas 
”halsbandsbetingning”, är till hjälp i att hindra hunden från att enbart lyssna när den har 
träningshalsbandet på sig och låta bli att lyda när den inte har det på sig. Först anpassar du 
träningshalsbandet på hunden. Sedan går du genast ut med hunden eller gör något som den 
tycker om; aktivera inte träningshalsbandet. Låt hunden ha det på sig under tillfällen utan dressyr. 
Din hund ska tro att om den har halsbandet på sig kan det också betyda att ha kul. Det ska inte 
uppfattas som en bestraffning. Sätt på och ta av hunden träningshalsbandet vid olika tider för 
kortare eller längre stunder för att göra det till en normal rutin att bära det. Låt på liknande vis bli 
att lära hunden lyda enbart när den ser att du håller den handhållna fjärrsändaren i din hand. Bär 
också med dig den handhållna fjärrsändaren, men använd den inte hela tiden. Hur länge bör 
processen ta? Professionella dressörers åsikter varierar från några dagar till ett par veckor. 
Fokusera på hunden: Professionella dressörer har olika åsikter om en del saker, men alla 
användare av fjärrdressyrsystem rekommenderar starkt att man iakttar sin hund och inte den 
handhållna fjärrsändaren under dressyren. PetSafe®-produkter är speciellt utformade för att 
göra uppgiften enkel. Det är lätt och du bör kunna hitta den punkt där hunden först förnimmer 
sprejstimuleringen. Se ”Hitta den bästa sprejningsnivån för din hund”.
”Duktig hund” hemma och ute: Att stoppa oönskat beteende är enkelt med PetSafe® 
fjärrdressyrhalsband. Din hund kan vara duktig inom- och utomhus. Kom ihåg att vara rättvis 
mot hunden och ta alltid bort frestelser när det är möjligt. 
Var konsekvent och ta ansvar: Använd fjärrdressyrhalsbandet varje gång hunden uppför 
sig illa. Låt endast ansvarsfulla familjemedlemmar använda fjärrdressyrhalsbandet. Det är 
ingen leksak!
Besök vår webbplats på www.petsafe.net för att hämta en för enheten mer detaljerad 
Dressyrhandbok som lär ut grundläggande lydnadskommandon och hur oönskat beteende 
ska elimineras.
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Lär dig hur man använder PetSafe® fjärrdressyrhalsband med sprej för att lära din hund följande 
grundkommandon:
• Sitt
• Kom
• Stanna
Eliminera följande oönskade beteenden:
• Hoppar upp
• Gräver
• Jagar
• Skäller för mycket
• Attackerar soptunnor

Vanliga frågor
Hur gammal måste min hund vara 
innan PetSafe® fjärrdressyrhalsband 
deluxe med sprej på 275 m 
kan användas?

• Din hund bör vara minst sex månader 
och kunna känna igen grundläggande 
lydnadskommandon som ”Sitt” och ”Stanna”. 

När min hund har dresserats 
och lyder mina kommandon, 
måste hunden då fortsätta att ha 
träningshalsbandet på?

• Antagligen inte. Du kan behöva förstärka 
dressyren med träningshalsbandet då och då.

Är träningshalsbandet vattentätt? • Ja. När batteriet laddas ska du vara noga med 
att se till att området är fritt från smuts och skräp. 

Får jag exakt 275 meters räckvidd 
med fjärrdressyrhalsbandet 
med sprej?

• Räckvidden för fjärrdressyrhalsbandet deluxe 
med sprej på 275 m varierar med terräng, 
väder, växtlighet liksom sändningar från andra 
radioenheter gör. 

Måste sprejen träffa 
hundens nos?

• Nej. Sprejen är väldigt fin och bildar helt enkelt 
ett fint moln runt nosen.
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Felsökning
Min hund ger ingen respons när 
jag trycker ned en knapp.

• Kontrollera att träningshalsbandet har startats. 
• Om räckvidden har minskat sedan du använde 

träningshalsbandet för första gången kan 
batteriet(erna) i antingen den handhållna 
fjärrsändaren eller träningshalsbandet vara 
svagt(a). Detta anges av indikatorlampan eller 
den blinkande lysdioden. 

• Öka sprejningsnivån med 1. Se ”Hitta den 
bästa sprejningsnivån för din hund”. 

Träningshalsbandet vill 
inte starta.

• Kontrollera att träningshalsbandet har laddats. 
Var noga med att ladda det i två timmar den 
första gången. Följande laddningar tar endast 
4–5 timmar.

Träningshalsbandet svarar inte 
på den handhållna fjärrsändaren.

• Verifiera att träningshalsbandet är på.
• Se ”Para den handhållna fjärrsändaren och 

träningshalsbandet”.
• Om träningshalsbandet fortfarande inte svarar 

kontaktar du kundsupporten.

Tillbehör 
För att köpa ytterligare tillbehör till ditt PetSafe® fjärrdressyrhalsband deluxe med sprej på 275 m 
kan du besöka vår webbplats på www.petsafe.net för att hitta en återförsäljare nära dig eller en 
lista med telefonnummer till kundsupport där du bor.

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. När produktens livslängd börjar närma sig sitt 
slut kan du kontakta vår kundsupport för att få anvisningar om hur enheten ska kasseras på rätt 
sätt. Kassera inte enheten i hushållssoporna eller de kommunala soporna. Det finns en lista med 
telefonnummer till vår kundsupport där du bor på vår webbplats www.petsafe.net.
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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 www.petsafe.net.

Överensstämmelse
 

Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med relevanta EU-direktiv gällande elektromagnetisk 
kompatibilitet, lågspänning och R&TTE. Kontrollera med relevant lokal myndighet för radio- och 
teleterminalutrustning innan utrustningen används utanför EU. Obehöriga ändringar eller modifieringar av 
utrustningen som inte godkänts av Radio Systems Corporation strider mot EU:s gällande R&TTE-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.

IC
Denna enhet överensstämmer med Industry Canada licensundantagna RSS-standard/standarder. 
Driften är underställd följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka interferens och (2) enheten 
måste acceptera all interferens, inklusive interferens som kan orsaka att enheten fungerar på ett 
oönskat sätt.

ACMA
Enheten överensstämmer med de tillämpliga EMC-krav som anges av ACMA 
(Australian Communications and Media Authority).
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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. Din hunds specifika 
temperament, storlek och vikt kan göra Produkten olämplig för din hund (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 
din hund bör du rådfråga en veterinär eller auktoriserad dressör innan du använder den. Korrekt 
användning inbegriper, utan begränsning, att läsa hela bruksanvisningen och alla eventuella 
Varningsmeddelanden.

3. Ingen olaglig eller förbjuden användning 
Produkten är gjord för att användas enbart på husdjur. Denna enhet för dressyr av hundar 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 ansvar för användningen av denna produkt i den utsträckning lagen tillåter. För att 
undanröja alla tvivel skall inget i denna klausul 4 begränsa Radio Systems Corporations ansvar för 
dödsfall (människa), personskada, bedrägeri eller bedräglig framställning.

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 om de upptogs häri.

Garanti
Tre års överlåtbar 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 kundsupport där du bor.
• Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square 

Dundalk, Co. Louth, Ireland
• Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Andra patent sökta.


