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HUOMAA!

Smart Fence ei ole kiinteä aita. Se on suunniteltu pitämään koirat asettamiesi rajojen sisäpuolella ”muistuttamalla” niitä sähköisen impulssin avulla. Smart Fence-järjestelmää tulee käyttää 
ainoastaan tässä käyttöoppaassa selvitetyllä tavalla. Järjestelmän käyttö saattaa toisinaan johtaa epätoivottaviin tuloksiin. On sinun vastuullasi kouluttaa koirasi oikein. Koulutuksen 
vahvistaminen tarpeen vaatiessa on tärkeää. Koska sähköisen stimulaation (ärsykkeen) sietokyky vaihtelee koirakohtaisesti, Pet Safe ei voi taata koiran pysymistä asetettujen rajojen 
sisäpuolella aina ja kaikissa tilanteissa. Kaikkia koiria ei pystytä kouluttamaan niin että ne kunnioittaisi sähköistä rajaa. Jos sinulla on syytä uskoa, että koirasi saattaisi muita vaaraan tai 
vahingoittavan itseään ylittämällä sähköisen raja-aidan sinun ei tule luottaa ainoastaan Smart Fence aitaan.

 Pet Safe ei vastaa vahingoittuneesta omaisuudesta, taloudellisista menetyksistä tai muista vahingoista eläimen ylittäessä Smart Fence-aidan.

Älä anna lasten käyttää tätä koiran koulutusjärjestelmää. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

Kysymys: Kuinka ison alueen kaapelilla voin aidata?

Vastaus: Pakkauksessa olevalla 150 m kaapelilla pystyt aitaamaan 1000 m².

Kysymys: Satuttaako sähköimpulssi koiraani?

Vastaus: Sähköimpulssi herättää koirasi huomion, mutta ei satuta koiraa. Sähköimpulssi on samanlainen kuin staattinen sähköisku (esim. televisiosta), se on kehitetty säikäyttämään koira ei 
rankaisemaan.

Kysymys: Kuinka syvälle kaapeli pitää kaivaa?

Vastaus: 2,5-7,5 cm syvyydelle. Ainoana syynä tähän on se, ettei vahingossa aja yli tai katkaise sitä, esim. lunta luodessa.

Kysymys: Kuinka monta koiraa voi olla systeemissä?

Vastaus: Lukematon määrä koiria, mutta kaikilla on oltava aitaan reagoiva panta.

Kysymys: Minkä kokoiselle tai tyyppiselle lemmikille aitaa voidaan käyttää? 

Vastaus: Eläin pitää olla koulutettavissa ja pystyttävä pitämään pantaa



Kysymys: Voidaanko tunnistinta käyttää koiran nykyisessä pannassa?

Vastaus: Kyllä

Kysymys: Kuinka usein paristot pitää vaihtaa?

Vastaus:  Kolmen – kuuden kuukauden välein. Pariston käyttöikä riippuu siitä kuinka usein koira testaa rajoja ja minkä tyyppisiä paristoja käytetään.

Kysymys: Kuinka kauan aidan asentaminen kestää?

Vastaus: Asentaminen kestää noin kaksi- kolme tuntia. Riippuu tontin muodosta, maaperän kunnosta, työkaluista ym. Normaali asennus on valmis iltapäivän aikana.

I   Esittely

    Kuinka systeemi toimii                                                                   

Pet Containment System sisältää kolme tärkeää

komponenttia: LÄHETIN, VASTAANOTIN ja RAJA-AITA(antenni). Lähetin on erittäin matalia taajuuksia käyttävä radiovastaanotin mikä laitetaan standardi pistokkeeseen. Signaali 
minkä lähetin lähettää kulkee raja-aitaa pitkin, mikä toimii antennina. Voit säätää sitä etäisyyttä rajasta, jossa 

vastaanotin ottaa signaalin vastaan, 0,5 metristä 6,5 metriin lähettimessä olevasta säätimestä.

                                                                                       

 

Komponentti sisältää

●     Lähetin (Standard tai Deluxe)
●     Vastaanotin (Standard tai UltraLight)
●     Panta
●     Paristot
●     Video 
●     Omistajan käsikirja

Mitä muuta saatat tarvita

●     Suora reunuksinen lapio tai nurmi lapio
●     Kaapelia kuorivat pihdit



●     Sähköteippiä
●     Jos rajajohto joudutaan vetämään tiili-, asfaltti-, betonipintojen poikki, tarvitset kivityöterällä varustetun pyörösahan
●     Korjaus materiaalia jos ylittää betonin
●     Muoviputki suojaukseen,  jos ylittää hietikon, ajoväylän, lammen tai järven
●     Rautakanki ja kiinnikkeitä

 

II  Asennus  

Suunnittele paperille alue jonka aiot ”aidata”. Lähetin kykenee lähettämään signaalin 10 metriä rajausjohdosta. Varmista, että koirallasi on tarpeeksi tilaa liikkua vapaasti rajojen sisäpuolella.

Perussuunnittelu ohjeita

●     Rajausjohdon täytyy tehdä jatkuva kierros alueen ympäri palaten lopussa takaisin lähettimen luo
●     Lähtevän ja palaavan johdon kiertäminen eliminoi signaalin. Kolmen tai neljän johdon kiertäminen ei sitä kuitenkaan tee. Johtojen pitää kulkea vastakkaisiin suuntiin eliminoidakseen 

signaalin. Tee vähintään 30 kiertoa metriä kohden.
●     Pyöristä aina kulmat kääntyessäsi. Suorakulmaiset käännökset sekoittavat signaalin.
●     Kun asennat tupla lenkin, kaapeli pitää olla erossa 0,5 metriä välttääkseen signaalin katkeamisen

Esimerkkejä piirroksista



 

Älä laita johtoa kulkemaan sähkö- tai puhelinjohtojen vieressä eikä television antennikaapelin vieressä, äläkä aseta sitä TV- antennin tai satelliittilautasen läheisyyteen. Varmista, ettei se 
kulje voimajohtojen poikki. Jos et voi välttää kaapelin ylittämistä, ylitä se 90 ° kulmassa. Älä kuljeta johtoa yhdensuuntaisesti kaapelin kanssa.

Lähettimen sijainti

Ainoastaan sisätiloihin, lähelle pistoketta. Paikan tulee olla kuiva ja auringonvalolta suojattu paikka, jonka lämpötila on yli 0 ° C, esim. autotalli on mainio paikka.

 

Rajajohdon sijainti

Ennen rajajohdon maahan kaivamista, laita se suunnitellulle rajalle maan pinnalle kytkien se kiinni lähettimeen ja kytke järjestelmä päälle. Sitten testaa pannalla, että rajajohto toimii oikein. 
Rajajohdon maahan kaivaminen ei ole tarpeellista signaalin lähettämiselle, mutta on suositeltavaa johdon suojelemiseksi ja vahinkojen välttämiseksi.

Rajajohdon asennus

Jos käytät enemmän rajajohtoa kuin 150 m, tarvitset liittimiä liittämään johdot yhteen.

TÄRKEÄÄ: Jos liitoksesi löystyy tai ei ole täysin vesitiivis, aitausjärjestelmä ei toimi. Muista, että johdon sisällä oleva kupari kutistuu kylmällä ilmalla, joten jätä riittävästi löysyyttä 
johtokierrokseen. On järkevää merkitä muistiin johtojen liitoskohdat, sillä useimmin johdon rikkoutumiset tapahtuu liitoskohtien lähellä.            



                                                                                        

Kaiva rajajohto 2,5 cm – 7,5 cm syvyyteen. Kaivaminen on suositeltavaa, jotta estetään vahingot johdolle ja lähettimelle ja vältetään mahdolliset ihmisvahingot.

Rajajohdon yhdistäminen lähettimeen

1.      Yhdistä rajajohto pääteasemaan (kaksi punaista painonappia)

2.      Yhdistä maadoitusjohto (musta painonappi)

3.      Kokeile kaikkia kolmea rajajohdon asetuksia säätäksesi parhaan signaalin taajuuden

4.      Käännä etäisyydensäädintä myötäpäivään ääriasentoon

5.      Kytke AC-liitin (muuntaja) pistorasiaan ja lähettimeen.       Käynnin ja rajakierroksen kunnon merkkivalojen pitäisi syttyä

Rajalippujen asettaminen

Laita rajaliput 3 m välein, sille linjalle missä varoitussignaali alkaa kuulua. Tämän linjan tulisi olla vähintään 2-3 m rajajohdosta. Liput toimivat koirallesi väliaikaisena näkyvänä rajana ja 
auttavat koiraa oppimaan alueen, jonka sisällä sen tulee pysytellä. Liput poistetaan myöhemmin, kun koira on jo tottunut aidattomuuteen.

 
 
 
Kaulapannan sovittaminen koiran kaulaan

●     Käytä mukana tullutta punaista pantaa ja mittaa sillä koiran kaulan ympärysmitta. Merkitse oikea pituus mustekynällä.
●     Leikkaa panta poikki laittamasi merkin kohdalta.
●     Leikkauskohdan saat purkamattomaksi, kun kuumennat sitä tulitikulla tai sytyttimellä, jolloin reuna sulaa .

                                          

VAROITUS: Älä koske sormin kuumentamaasi reunaa ennen kuin se on jäähtynyt. Älä anna lasten tehdä kuumennusta.

●     Pujottaessasi pantaa soljen läpi varmista, että uurrettu keskiosa on ulospäin käännettynä.



Muitakin pantoja voi käyttää. Ne pitää tosin ensin rei´ittää vastaanotinta varten varmistaen, että vastaanotin tulee täsmälleen koiran kurkun alapuolelle. Älä laita vastaanotinta kiinni 
kuristuspantaan. Ylimääräinen pari pidempiä tunnistimia pakkauksessa on tarkoitettu pitkäkarvaisille koirille. Tunnistimet irrotetaan ruuvaamalla ne irti vastapäivään.

TÄRKEÄÄ: Puhdista koiran kaula käyttäen eläinlääkärin hyväksymää saippuaa tai shampoota, niiltä kohdin missä tunnistimet koskettavat ihoa. Puhdista myös tunnistimet pyyhkäisemällä 
ne alkoholilla. Toista puhdistus vähintään kerran kuukaudessa ja ennen kaulapannan laittamista koiralle ensimmäistä kertaa. Tarkista myös aika ajoin, että tunnistimet ovat tiukasti kiinni 
pannassa.

Pattereiden asettaminen paikalleen

Vastaanottimen etupuolella on ruuveilla kiinni oleva patteripidike. Avaa ruuvit ja vedä patteripidike ulos ja laita kaksi litium patteria paikalleen plus puoli ylöspäin. Laita pidike paikalleen ja 
ruuvaa molemmat ruuvit kunnolla kiinni.

                                                                                        

 

Pannan sovittaminen koiran kaulaan

Laita panta koiran kaulaan siten, että vastaanotin on täysin kaulan alapuolella. Varmista, että tunnistimet koskettavat ihoa, mutta eivät kuitenkaan ole niin kireällä, että panta on epämukavan 
tiukasti kiinni koiran kaulassa. Panta on silloin oikein asetettu, kun yksi sormi mahtuu tunnistimen ja ihon väliin.

Älä laita pantaa liian kireälle! Niin tekemällä voit aiheuttaa painekuolion, tila missä  iho rappeutuu. Tarkista ja puhdista koiran kaula säännöllisesti. Jos on ihottumaa tai arka kohta 
kaulassa, ota panta pois muutamaksi päiväksi. Kun asetat sen takaisin, varmista että panta ei ole liian kireällä ja pidä koiran kaula puhtaana. 

VAROITUS: On erittäin tärkeää, että otat pannan pois koirasi kaulasta vähintään muutamaksi tunniksi joka päivä. Tämä vähentää ihoärsytysten mahdollisuutta ja mahdollistaa parhaan 
mahdollisen mukavuuden koirallesi. Parasta olisi ottaa koiralta panta pois yön ajaksi ja aina kun koira ei tarvitse pantaa.

Onneksi olkoon! Olet nyt valmis aloittamaan koulutuksen!

III Koiran kouluttaminen

Koulutus vinkkejä

●     Vaikka koira saattaa tuntua koulutetulta yhden tai kahden päivän jälkeen, on erittäin tärkeää jatkaa koulutusta 14 päivän jakson ajan.
●     Koulutusjakson aikana, koirasi pitäisi sisäistää muut keinot ja ainoastaan remmissä liikkua pihalla. Se ei saa missään vaiheessa vapaasti ylittää raja-aitaa.
●     Koulutus voi olla erittäin uuvuttavaa koiralle, joten rajoita koulutus jaksot 10 – 15 minuutin mittaisiksi
●     Anna muidenkin perheenjäsenten osallistua koulutukseen, ettei koira opi yhdistämään koulutusta vain yhteen perheen jäseneen. 
●     Jos koirasta tulee epävarma koulutuksen aikana, poista panta ja siirrä koulutus seuraavalle päivälle ja kouluta koiraa joka toinen päivä tämän jälkeen.

Rajaliput



Aseta rajaliput n. 1,5 metrin välein sille linjalle missä varoitussignaali alkaa kuulumaan. Liput palvelevat väliaikaisena näkyvänä rajana sinulle ja koirallesi. Liput poistetaan myöhemmin, 
kun koirasi on tottunut ”turvalliseen alueeseen”.

   



 
Rajojen opettaminen koiralle

 

Pidä pantaa toisessa kädessä ja koira remmissä toisessa kädessä, kävele koiran kanssa kohti rajaa. Tässä  vaiheessa panta ei missään nimessä saa olla koiran kaulassa vaan sinun kädessä! 
Ravista rajalippua ja sano koirallesi voimakkaasti ”EI” antaen koiran samalla kuulla varoitussignaali.

●     Vie koira takaisin ”turvalliselle alueelle” ja kehu sitä ja leiki sen kanssa.
●     Toista kahta edellä olevaa vaihetta ympäri koko ”aidatun” alueen.
●     Lyhyen lepo/leikkimishetken jälkeen, laita panta koiran kaulaan tavallisen pannan ja remmin lisäksi.
●     Anna koiran kokea ”korjaus” sen kävellessä itsenäisesti signaalikenttään. Sitten, välittömästi ohjaa koira välittömästi ”turvalliselle alueelle” ja kehu sitä. Älä rohkaise koiraa 

ylittämään rajaa, sillä tämä hämää koiraa. Jos koira ei itsekseen uskaltaudu signaalikenttään, anna toisen ihmisen kävellä rajan yli ja salli koiran seurata häntä.
●     Toista edellistä kohtaa ympäri rajatun alueen. Koirasi tulisi saada korjaus ainoastaan sen yrittäessä itsenäisesti ylittää raja. Lisä korjaus ei ole tarpeellista ellei koirasi tieten tahtoen 

koita ylittää rajaa.
●     Poista koiralta panta. ÄLÄ jätä koiraasi yksin panta kaulassa ennekuin se on kunnolla koulutettu

Päivät 2-14

Toista kohdat neljästä seitsemään vähintään kerran päivässä.

Päivät 15-30

Kun koirasi osoittaa oppineensa, poista koulutuksessa käytetty remmi ja anna koiran liikkua vapaasti ”turvallisella alueella”  30. päivän jälkeen koulutuksen aloittamisesta, poista joka 
toinen rajalippu. Jatka joka toinen päivä lippujen poistamista.

Raja-aidan sisältä lähteminen ja sinne palaaminen

Voit opettaa koirasi ylittämään rajan hihnassa kuvitteellisen portin lävitse.

Poista panta koiralta ja laita tilalle tavallinen panta ja remmi.

Taluta koira aina samasta kohtaa aidan ylitse, jos mahdollista samalla tavalla ja käyttäen samaa reittiä. Koiran tulee aina olla kytkettynä remmiin kun ylitetään raja-aita. Jos koira kieltäytyy 
ylittämästä rajaa, auta sitä vetämällä pannasta kevyesti.

Koira oppii vähitellen, että se voi ylittää näkymättömän raja-aidan ainoastaan ollessaan kytkettynä. Vaihdelkaa henkilöä, joka kuljettaa koiraa ulos ja sisään alueelta, jotta koira yhdistää 
vapauden ylittää raja hihnaan eikä henkilöön.

 

IV Säännöllistä huoltamista

 



Tee seuraavat asiat:

●     Tarkista patterit (kuukausittain)
●     Tarkista pannassa olevat metallitunnistimet (viikoittain)
●     Tarkista koirasi kaula ettei iho ole ärtynyt ja pese kaula (päivittäin)
●     Kävele ”aidattu” alue ympäri ja muistuta koiraasi rajoista (kuukausittain)

IV Ongelmia

Koira ei näytä saavan sähköimpulsseja

1.  Lähettimen etäisyyden säätö on liian matalalla. Käännä nuppia myötäpäivään.
2.  Koiran karvoitus on liian paksu ja kaipaa trimmausta pannassa olevien metallisten tunnistimien kohdalta.
3.  Koira ei ole täysin koulutettu

Vastaanotin ei anna varoitussignaalia ennen kuin koira on vain muutaman sentin päässä rajajohdosta

1.    a) Rajajohto on rikki

  b) Eristys johdon ympärillä on vahingoittunut sallien lyhytsulun.

  c) Liitos on purkautunut.

2.  Lähettimen etäisyydensäätö on liian matalalla. Käännä nuppia myötäpäivään.
3.  Lähetin tai rajajohto on liian lähellä metallia.

Vastaanotin ei anna varoitussignaalia eikä sähköimpulssia

1.  Rajajohto on rikki.
2.  Vastaanottimen patterit ovat liian heikkoja.
3.  Lähetin säädetty liian matalalle tai jäänyt pois päältä.
4.  Vastaanotin on rikkoutunut ja täytyy korjata.

Vastaanotin antaa varoitussignaalin kaikkialla puutarhassa

1.  Rajajohto on rikki.
2.  Lähetin on säädetty matalalle tai pois päältä.
3.  Lähetin on rikki ja pitää korjata.

   



Kierrosvalo ei muutu punaiseksi

1.  Rajajohto on rikki.
2.  Sulake on palanut.
3.  Lähetin on rikki ja täytyy korjata.

Sulake palaa jatkuvasti

1.  Sulake on vääräntyyppinen.
2.  Lähetin on rikki ja täytyy korjata.
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