Käyttöohje Pet Safe PDT20-11738 PetSafe® Deluxe Remote Spray Trainer
Kauko-ohjattava spraypanta deluxe
Osat:
•
•
•
•
•

Kauko-ohjain lähetin (remote transmitter)
Vastaanottava kaulapanta (receiver collar)
Rannelenkki (lanyard)
Hajusteeton suihke (PAC19-11883 unscented spray)
Laturi (universal charging adapter)

Ominaisuudet:
• ladattavat akut sekä kauko-ohjaimessa että kaulapannassa
• kantomatka jopa 275 m
• 4 sprayn tasoa
• kauko-ohjain ja kaulapanta vesitiiviit
• kaikenkokoisille koirille
• säädettävä kaulapanta, max. 71 cm
Saatat tarvita myös:
• Sakset
• Harjoitteluun ei-metallisen kaulapannan ja 3 metrin hihnan
Kuinka panta toimii:
PetSafe® kauko-ohjattava spraypanta deluxe on turvallinen, mukava ja tehokas
kaikenkokoisille lemmikeille. Panta auttaa kontrolloimaan lemmikkiäsi ilman hihnaa jopa
275 m:n päässä. Sprayssa on 4 tasoa, joten vahvisteen voimakkuutta voi säätää. Napin
painalluksella kauko-ohjain lähettää signaalin, joka aktivoi kaulapannan sprayn. Käyttämällä
kauko-ohjattavaa spraypantaa johdonmukaisesti ja oikein voit korjata lemmikkisi
epätoivottua käytöstä ja opettaa mitä tahansa peruskomentoja.
Huom.! Lue käyttöohje ennen käyttöä. ÄLÄ kiinnitä hihnaa kauko-ohjattavaan pantaan!
Tarvittaessa voit käyttää koiralla erillistä ei-metallista kaulapantaa ja hihnaa. Huom.
varmista, ettei toinen kaulapanta häiritse sprayn tuloa. Valjaiden käyttö on suositeltavaa
hihnan kiinnitykseen, kun käytät kauko-ohjattavaa pantaa.
Tärkeimmät määritelmät:
• Kauko-ohjain lähetin: Lähettää radiosignaalin vastaanottavaan kaulapantaan. Vesitiivis.
• Lähettimen merkkivalo: Näyttää, kun nappia painetaan. Osoittaa myös kun patterit ovat
vähissä.
• Voimakkuuden säätönappi: Eri tasoja, jotta voit säätää sprayn voimakkuuden lemmikkisi
mukaan.
• Ylempi nappi: Nappi on säädetty lähettämään ainoastaan negatiivisen äänen.
• Alempi nappi: Napista painamalla kaulapanta suihkuttaa sprayta säätönapista valitulla
voimalla.
• Sivunappi: Nappi on säädetty lähettämään ainoastaan positiivisen äänen.
• Laturi: Käytetään sekä kauko-ohjaimen että pannan lataukseen.
• Pistoke: Laturin kiinnittämiseen. Pidä kansi kiinni, kun et lataa laitetta.
• Jatkuva spray: Sinä päätät milloin ja kuinka paljon suihketta tulee spraypannasta. Kun painat
alempaa nappia, panta suihkuttaa sprayta 1,5 sekunnin välein. Jos jatkat napin painamista,

•

•

•
•
•

sprayn tulo lakkaa 10 sekunnin päästä. Tällöin panta alkaa suihkuttaa uudelleen vasta nappia
uudelleen painettaessa.
Negatiivinen ääni: Käytä negatiivista ääntä (ylempi nappi) sprayn kanssa lopettaaksesi eitoivotun käytöksen. Oikea ajoitus on tärkeä. Negatiivinen ääni ja sitä seuraava suihke täytyy
tulla yhtä aikaa ei-toivotun käytöksen kanssa tai välittömästi sen jälkeen. Kun koirasi oppii
yhdistämään negatiivisen äänen suihkeeseen, sinun tarvitsee käyttää ainoastaan negatiivista
ääntä.
Positiivinen ääni: Käytä positiivista ääntä (sivunappi) merkataksesi positiivisen käytöksen ja
vahvisteen. Oikea ajoitus on tärkeä tässäkin. Kehu koiraa tai anna sille makupala
välittömästi positiivisen äänen jälkeen.
Vastaanottava kaulapanta: Vastaanottaa kauko-ohjaimen lähettämän radiosignaalin.
Vesitiivis.
Sprayn loppumisen merkkivalo: Kun keltainen ledvalo syttyy, jäljellä on 5-10 suihkausta
ennen kuin panta on tyhjä.
Kaksivärinen ledvalo: Näyttää onko panta päällä vai ei. Näyttää myös akkujen tyhjenemisen.
Ks. taulukosta eri valojen merkitys.

Kauko-ohjaimen osat:
• Lähettimen merkkivalo
• Lähettimen antenni
• Voimakkuuden säätönappi
• Alempi nappi
• Ylempi nappi
• Sivunappi
• Pistoke (kannellinen)
Vastaanottavan spraypannan osat:
• Spraysuutin
• Täyttöaukko
• Keltainen ledvalo
• Kaksivärinen ledvalo
• Päälle / Pois –nappi
• Pistoke
KÄYTTÖOHJE
Vaihe 1: Valmistele kauko-ohjain
Lataa kauko-ohjain:
1. Avaa kauko-ohjaimen pistoketta suojaava kumitulppa
2. Liitä laturin johto kauko-ohjaimen pistokkeeseen
3. Liitä laturi pistorasiaan (käytä tarvittaessa sopivaa adapteria)
4. Lataa kauko-ohjainta 24 tuntia, kun otat laitteen käyttöön ensimmäistä kertaa.
Jatkossa latausaika on 12 tuntia. (Huom. Lähettimen merkkivalo palaa koko
ajan 12 tunnin lataamisen jälkeen. Ladatessasi laitetta ensimmäistä kertaa jatka
lataamista vielä toiset 12 tuntia.)
5. Kun kauko-ohjain on ladattu, laita kumitulppa paikoilleen.

Huom. Akku kestää noin 40 – 50 tuntia yhdellä latauksella, riippuen käyttömäärästä.
Kauko-ohjaimen merkkivalon toiminnot:
Kauko-ohjaimen toiminto:
• Kauko-ohjainta on ladattu alle 12 h
• kauko-ohjainta on ladattu yli 12 h
• akku ok - mitä tahansa nappia painaessa
• akku vähissä - mitä tahansa nappia
painaessa
• mitä tahansa ääni- tai spraynappia
painaessa
Kauko-ohjaimen napit:
Kauko-ohjaimen nappi:
• sivunappi
• ylempi nappi
• alempi nappi

Palava merkkivalo:
• valo vilkkuu
• valo palaa koko ajan
• valo palaa koko ajan
• valo vilkkuu ½ sek välein
•

valo palaa koko ajan

Toiminto:
• positiivinen ääni
• negatiivinen ääni
• spraysuihke (voimakkuus
säädetään säätönapista)

Vaihe 2: Valmistele kauko-ohjattava spraypanta
Lataa spraypanta:
1. Avaa spraypannan pistoketta suojaava kumitulppa
2. Liitä laturin johto spraypannan pistokkeeseen
3. Liitä laturi pistorasiaan (käytä tarvittaessa sopivaa adapteria)
4. Lataa spraypantaa, kunnes vihreä merkkivalo alkaa palaa jatkuvasti. Jatkossa
latausaika on noin 4 - 5 tuntia.
5. Kun panta on ladattu, laita kumitulppa paikoilleen.
Laita spraypanta päälle:
1. Paina päälle/pois –nappia ja pidä sitä pohjassa, kunnes vihreä merkkivalo
syttyy ja panta piippaa.
2. Vapauta päälle/pois –nappi. Vihreä merkkivalo vilkkuu noin 5 sekunnin välein,
kunnes panta laitetaan pois päältä. Vilkkuva valo ilmaisee, että panta on
valmis vastaanottamaan kauko-ohjaimen radiosignaalin.
3. Kun spraypanta on päällä, paina kauko-ohjaimen ylempää tai sivunappia.
Painettaessa näistä napeista pannan pitäisi piipata niin kauan kuin nappi on
pohjassa. Jos näin ei tapahdu, ks. Vianetsintä, kohta ”Kauko-ohjaimen ja
pannan yhteensovittaminen”.
Huom. Säästääksesi akkuja laita panta pois päältä, kun se ei ole käytössä.
Spraypannan sammuttaminen:
1. Paina päälle/pois –nappia ja pidä sitä pohjassa, kunnes punainen merkkivalo
syttyy ja panta piippaa.
2. Vapauta päälle/pois –nappi.

Pidentääksesi aikaa latausten välillä laita panta pois päältä, kun se ei ole käytössä.
Akku kestää noin 40 – 50 tuntia yhdellä latauksella, riippuen käyttömäärästä.
Ladattavat akut:
• Ladattavat nikkeliakut (NiMH) eivät ole muistiherkkiä eikä niitä tarvitse käyttää
loppuun ennen uudelleenlatausta.
• Akut ovat osittain ladattuja jo tehtaalla, mutta ne täytyy ladata täyteen (24 tuntia)
ennen ensimmäistä käyttökertaa.
• Muista – pidä akut aina pois tulen ulottuvilta
• Kun varastoit laitetta pitkään, lataa akut säännöllisesti täyteen (12 tuntia). Tämä tulee
tehdä 4 – 6 viikon välein.
• Liiallinen ylilataaminen voi lyhentää akkujen elinikää. Älä jätä akkuja latautumaan
yli 12 tunniksi ensimmäisen lataamisen jälkeen.
• Jos laitetta ei ole ladattu pitkään aikaan, akut voivat kulua nopeasti muutamalla
ensimmäisellä käyttökerralla. Akkujen toimintakyky palautuu myöhemmin.
• Akkuja voi ladata uudelleen satoja kertoja. Huomaa kuitenkin, että ennen pitkää
akkujen kapasiteetti heikkenee. Tämä kuuluu asiaan ja on normaalia. Kun akkujen
käyttöikä on enää puolet alkuperäisestä, vaihda uudet akut.
• Akkujen tulisi kestää noin 3 - 5 vuotta. Lähettimen akun voi vaihtaa, ks.
www.petsafe.net.
Kolmivärisen led-merkkivalon toiminnot:
Pannan toiminto:
Led-merkkivalo:
• panta laitetaan päälle
• vihreä valo välähtää
•

panta on päällä

•

•

sprayn aktivointi

•

•

akku vähissä

•

•

positiivinen
äänimerkki
vastaanotettu
negatiivinen
äänimerkki
vastaanotettu
spray vähissä

•

vihreä valo vilkkuu 5 sek
välein
punainen valo vilkkuu
suihkausten välillä kun nappia
painetaan alas
punainen valo vilkkuu 3 krt / 5
sek
vihreä valo vilkkuu

•

•

•

•

Pannan äänimerkki:
• piippaus matalalta
korkealle
• ei
•

ei

•

ei

•

positiivinen
äänimerkki

punainen valo vilkkuu

•

negatiivinen
äänimerkki

keltainen valo syttyy

•

ei

Vaihe 3: Sovita spraypanta
Huom. Pannan sopivuus ja oikea asento on tärkeää, jotta panta toimisi kunnolla.
Sovita panta:
1. Varmista että panta on pois päältä.
2. Aloita laittamalla koirasi seisomaan mukavasti.
3. Sijoita panta korkealle koiran kaulaan, lähelle korvia. Keskitä panta koiran
leuan alle, lähelle ihoa. Varmista, että PetSafe®-logo laitteen päällä on oikein

päin. Huom. Pitkäkarvaisilla koirilla saattaa joutua leikkaamaan turkkia koiran
kaulasta, jotta suihke pääsee kulkemaan. Ollakseen tehokas suihkeen pitää
päästä koiran kuonoon.
4. PetSafe® QuickFit™ -kaulapanta on muotoiltu niin, että sen pukeminen ja
riisuminen on helppoa muuttamatta sopivaa kokoa.
a. Pujota kaulapanta metallilukon läpi pikalukon ollessa suljettuna.
b. Pujota liika kaulapanta pikalukon päällä olevan C-lenkin läpi. Tämä
pitää pannan paikallaan.
c. Kun panta on sovitettu koirallesi sopivaksi, käytä pikalukkoa sen
pukemiseen ja riisumiseen.
5. Kaulapannan pitäisi istua mukavasti niin että yksi sormi mahtuu pannan alle.
Anna koiran pitää pantaa muutaman minuutin ja tarkista sen sopivuus. Tarkista
sopivuus vielä kertaalleen, kun koira on tottunut pantaan.
6. Leikkaa kaulapanta seuraavasti:
a. Merkitse kaulapantaan sopiva pituus kynällä. Jätä kasvunvaraa, jos
koirasi on nuori tai kasvattaa paksun talvikarvan.
b. Ota panta pois koiran kaulasta ja leikkaa liika pois.
Tärkeää! Spraypantaa ei saa pitää koiran kaulassa yli 8 tuntia vuorokaudessa!
Huolto ja puhdistus:
Jotta panta olisi mukava, turvallinen ja toimisi oikein, varmista sen istuvuus koirallesi
säännöllisesti. Jos koirasi iho ärsyyntyy, lopeta pannan käyttö muutamaksi päiväksi.
Jos oireet jatkuvat yli 48 tuntia, ota yhteys eläinlääkäriin.
Estä ihoärsytys:
• Pantaa ei tule pitää kaulassa yli 8 tuntia vuorokaudessa.
• Spray saattaa tarttua koiran turkkiin kuonon alla. Puhdista turkki viikoittain miedolla
saippualla, huuhdo ja kuivaa huolellisesti. Jos pantaan (tai suuttimeen tai
täyttöaukkoon) kertyy sprayta, likaa tai jäänteitä, pyyhi panta nihkeällä liinalla ja
kuivaa huolellisesti.
• Panta kannattaa puhdistaa vähintään kerran kuussa (tarpeen mukaan useamminkin),
jotta se ei tukkeudu. Puhdistustarve riippuu käytöstä.
Varmista suihkeen oikea kulku:
Jotta panta toimisi kunnolla, suuttimen täytyy olla oikeassa asennossa ja suuttimesta
täytyy olla selvä reitti koiran kuonoon. Toimi seuraavasti:
1. Varmista, että PetSafe®-logo laitteen päällä on oikein päin ja spraysuutin on
oikeassa kulmassa osoittaen ylöspäin koiran kuonoon.
2. Pitkäkarvaisilla koirilla saattaa joutua leikkaamaan turkkia koiran kaulasta,
jotta suihke pääsee kulkemaan. Ollakseen tehokas suihkeen pitää päästä koiran
kuonoon.
Hajustamattoman suihkeen täyttö spraypantaan:
• Poista panta koiralta.
• Laita panta pois päältä.
• Varmista, että täyttöaukko on puhdas. Huom. Jos likaa tai jäänteitä menee
täyttöaukkoon pantaa täytettäessä, panta voi tukkeutua ja mennä epäkuntoon.

Pidä täyttöpullo pystysuorassa ja paina suutin napakasti pannan täyttöaukkoon.
Pidä tässä asennossa 15 sekuntia ja sitten poista täyttöpullo. Huom. Jos
suihketta vuotaa ulos, paina kovempaa, jotta liitos on tiivis.
• Laita panta päälle.
Tärkeää! Varmista, että panta on päällä, kun resetoit/nollat spraysuuttimen. Paina
päälle/pois –nappia ja pidä se alhaalla, kunnes punainen ja keltainen valo sammuvat.
•

Huom. Älä puhkaise tai polta spraypantaa tai täyttöpulloa. Älä altista kuumuudelle tai
säilytä yli 50 ºC lämpötilassa.
Löydä sopiva spraytaso lemmikillesi
Spraypannassa on neljä eri spraytasoa. Näin voit valita spraymäärän, joka sopii
lemmikillesi parhaiten. Huom. Aloita aina pienimmästä spraymäärästä.
Kun olet laittanut spraypannan koirallesi, on aika etsiä sopiva spraytaso. Tätä sanotaan
tunnistustasoksi.
Pieni muutos koiran käytöksessä, kuten utelias katselu ympärille, pannan raapiminen
tai korvien heilautus, osoittaa sille sopivan tunnistustason.
Toimi seuraavasti löytääksesi koirasi tunnistustason:
1. Paina kauko-ohjaimen ylintä nappia (negatiivinen ääni) 2–3 sekunnin ajan. Jos
koirasi reagoi tähän ääneen, voit käyttää koulutuksessa negatiivista ääntä
spraysuihkeen sijasta. Jos koira ei reagoi ääneen, siirry seuraavaan kohtaan.
2. Säädä säätönapista sprayn voimakkuudeksi taso 1 ja paina alempaa nappia 2–3
sekunnin ajan.
3. Jos koirasi ei reagoi tähän, säädä spraytasoa voimakkaammaksi ja toista
prosessi.
4. Toista jokainen spraytaso useampaan kertaan, ennen kuin siirryt seuraavalle
tasolle.
5. KOIRASI EI PITÄISI PÄÄSTÄÄ ÄÄNTÄ TAI PANIKOIDA. JOS NÄIN
KÄY, SIIRRY ALEMMALLE VOIMAKKUUSTASOLLE JA TOISTA
PROSESSI.
6. Jos koirasi ei reagoi tasolla 4, tarkista pannan istuvuus.
Jos olet käynyt kaikki tasot läpi, tarkistanut pannan istuvuuden ja sprayn
esteettömän kulun, eikä koirasi reagoi suihkeeseen, ota yhteys asiakaspalveluun.
Spraytaso
1
2
3
4

Sprayn tyyppi
Lyhyt annos
Keskipitkä annos
Pitkä annos
Maksimiannos

Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kuinka vanha lemmikin tulee olla käytettäessä
PetSafe® Deluxe Remote Spray Trainer –
pantaa?

Koirasi täytyisi osata peruskomennot kuten istu
ja paikka. Pantaa ei tule käyttää alle 6 kk
ikäisillä lemmikeillä. Jos lemmikki on

Kun lemmikki on koulutettu ja osaa komennot,
täytyykö pannan käyttöä jatkaa?
Onko panta vesitiivis?
Voinko käyttää pantaa aggressiivisella koiralla
tai estämään aggressiivista käytöstä?

Onko laitteen kantomatka tasan 275 m?
Onko spray haitallista?

Täytyykö suihkeen osua koiran nenään?
Mitä teen, jos koirani kaula punoittaa ja ärtyy?

Kuinka pitkään pantaa voi pitää koiralla?

loukkaantunut tai liikuntarajoitteinen,
keskustele eläinlääkärin tai ammattitaitoisen
kouluttajan kanssa ennen pannan käyttöä.
Ehkä ei. Voit joutua vahvistamaan käskyjä
pannan avulla silloin tällöin.
Kyllä. Kun lataat akkuja, pidä laite puhtaana
liasta ja jäänteistä.
Emme suosittele minkään tuotteidemme käyttöä
aggressiivisilla koirilla. Jos olet epävarma onko
koirasi aggressiivinen, kysy neuvoa
eläinlääkäriltä tai ammattitaitoiselta
kouluttajalta.
Kantomatka riippuu maastosta, säästä,
kasvillisuudesta sekä muiden radiolaitteiden
lähetyksistä.
Laitteessa käytetään hajustamatonta sprayta,
joka on koirista vastenmielistä. Se haihtuu
nopeasti ja on vaaratonta ihmisille ja
lemmikeille.
Ei. Spray on hyvin hienojakoista ja se
muodostaa sumupilven kuonon alueelle.
Lopeta pannan käyttö muutamaksi päiväksi. Jos
oireet jatkuvat yli 48 h, ota yhteys
eläinlääkäriin. Kun iho normalisoituu, seuraa
sen kuntoa tarkasti.
Pantaa ei ole suunniteltu jatkuvaan käyttöön.
Suosittelemme, että pantaa käytetään enintään 8
h vuorokaudessa.

Vianetsintä
Lemmikki ei reagoi
minkään napin
painallukseen

•
•
•
•

Panta ei mene päälle

•

Panta ei vastaa kaukoohjaimeen
Panta ei suihkuta
sprayta

•
•
•
•

Sprayta vuotaa ulos,
kun täytän pannan
säiliötä

•
•
•

Varmista, että panta on päällä
Jos kantomatka on lyhempi kuin aiemmin, pannan tai kaukoohjaimen akku voi olla vähissä. Ks. merkkivalojen selitykset yllä.
Kantomatka riippuu maastosta, säästä, kasvillisuudesta sekä
muiden radiolaitteiden lähetyksistä.
Nosta sprayn tasoa yhdellä. Ks. kohta ”Löydä sopiva spraytaso
lemmikillesi”.
Tarkista, että panta on ladattu. Ensimmäinen lataus kestää noin 2
h ja seuraavat 4 - 5 h.
Tarkista, että virta on päällä.
Ks. kohta ”Kauko-ohjaimen ja pannan yhteensovittaminen”.
Tarkista, että panta on riittävästi ladattu.
Tarkista, ettei spraysuutin ole tukossa. (Ks. kohta Varmista
suihkeen oikea kulku.)
Täytä panta hajustamattomalla suihkeella.
Pyyhi laite puhtaaksi nihkeällä liinalla ja kuivaa huolellisesti.
Pidä täyttöpulloa pystysuorassa. Jos pullo on vinossa,
liittymäkohta vuotaa.

•

Paina pulloa napakasti, jotta liitos on tiivis.

Kauko-ohjaimen ja pannan yhteensovittaminen
Jos vastaanottava panta ei piippaa painaessasi kauko-ohjaimen ylempää tai sivunappia,
tai jos tuntuu, ettei panta vastaa kauko-ohjaimeen, toimi seuraavasti:
1. Ota panta pois lemmikiltä ja laita se pois päältä.
2. Paina päälle/pois –nappia ja pidä se pohjassa 5 sekuntia.
3. Panta piippaa ja ledvalo vilkkuu.
4. Paina kauko-ohjaimen mitä tahansa nappia.
5. Panta vastaa ja yhdistyy kauko-ohjaimeen.
6. Jos panta ei piippaa kahta kertaa, ota yhteys asiakaspalveluun.
Huomaa!
Tärkeää: koulutuslaite ei ole lelu, pidä se pois lasten ulottuvilta.
Varoitus: sisältää painetta.
• Älä puhkaise tai polta spraypantaa tai täyttöpulloa.
• Älä altista kuumuudelle tai säilytä yli 50 ºC lämpötilassa.
• Akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

