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DLA SZCZENIĄT: MAŁA/ŚREDNIA: Pudel toy, westie, york, cocker i
springer spaniel, większość collie
ŚREDNIA/DUŻA: labrador, doberman, dog niemiecki,
nowofunland, rottweiler, owczarek niemiecki,
niektóre collie

Nagradzana obroża rekomendowana przez
behawiorystę zwierząt dr. Petera Neville
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Nagradzana wieloma nagrodami obroża-uzda ułatwiająca panowanie nad Twoim psem i
jego prowadzenie na smyczy bez szarpania i przyduszania. Indywidualnie dopasowana dla
maksymalnego komfortu – w sposób szybki, łagodny i efektywny umożliwi podstawowe
szkolenie Twojego psa/szczeniaka. Używana i zalecana przez najlepszych treserów,
behawiorystów zwierząt i weterynarzy.
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daje natychmiastowy rezultat
bez duszenia czy szarpania psa

miękki i łatwy do dopasowania,
dla maksymalnego komfortu

nauczy Twojego psa
podstawowego posłuszeństwa
w sposób szybki i łagodny

indywidualne dopasowanie do
każdej wielkości psa

ODUCZY TWOJEGO PSA CIĄGNIĘCIA NA SMYCZY

POL

Pełna instrukcja dopasowania i szkolenia w środku.
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GENTLE LEADER
Gentle Leader® oferuje zupełnie nową koncepcję szkolenia i panowania nad psem. Nieważne
jakiej rasy, wielkości lub w jakim wieku jest Twój pies, Gentle Leader® zapewni Ci nad nim
pełną kontrolę i efektywnie wykorzysta twoją  pozycję przywódcy stada. Wszystko to sprawi,
że szkolenie psa przy użyciu Gentle Leader® stanie się szybkie, proste i obydwoje
potraktujecie je jak zabawę.

PSY WOLĄ GENTLE LEADER® gdyż:

jest łatwy do dopasowania

jest łatwy w użyciu

nie spada z kufy

jest wykonany z miękkiej i trwałej taśmy

jest wygodny w noszeniu

nie zachodzi na oczy

Gentle Leader® został zaprojektowany przez chirurga-weterynarza prof. Roberta Andersona –
dyrektora Animal Behaviour Clinic (Klinika Behawiorystyki Zwierząt) na Uniwersytecie
Minnesota (USA) oraz Ruth Foster, byłą przewodniczącą American National Association of
Obedience Instructors (Amerykańskie Stowarzyszenie Treserów) i ma pełną rekomendację
czołowego angielskiego behawiorysty zwierząt  dr. Petera Neville.

GENTLE LEADER® - JAK TO DZIAŁA
GENTLE LEADER® oduczy Twojego psa ciągnięcia na smyczy... 
POTWIERDZONE NAUKOWO!

Najlepiej zacząć przyzwyczajać psa do noszenia Gentle Leader® już w wieku 8-10 tygodni,
jednak nigdy nie jest zbyt późno na rozpoczęcie nauki.

Normalna smycz
Sprzączka dopasowująca
długość paska

Łatwo rozpinający
się zatrzask

Pasek na szyi: nacisk na tył szyi
rozluźnia mięśnie karku

Pętla na kufę: nacisk w tym miejscu
komunikuje naturalne przywództwo
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Szczenięta instynktownie odprężają się kiedy matka podnosi je za skórę na karku. Dzieje się
tak, gdyż wywiera ona nacisk na tylną część szyi. Szczenię uspokaja się wtedy, co pozwala
matce na bezpiecznie jego przeniesienie nawet w sytuacji zagrożenia. Pasek na szyi Gentle
Leader® również wywołuje instynktowne uczucie odprężenia - poprzez narastający nacisk na
tył szyi, gdy pies zaczyna ciągnąć na smyczy.

Wiele psów podobnie reaguje, gdy przywódca stada w zabawie delikatnie gryzie je w kufę.
Oznacza to dominację przywódcy, rozumianą jednak jako czuwanie nad bezpieczeństwem
słabszego członka stada, a nie agresję. Gentle Leader® uciskając kufę i żuchwę wywołuje u
psa podobny efekt.

Psy mają naturalny instynkt do ciągnięcia, nie zważając na nacisk jaki wywierany jest na
szyję. Psy prowadzone na obrożach zaciskowych lub normalnych obrożach ciągną stale,
pomimo ucisku na gardło powodującego ból i przyduszenie, mimo krzyków i komend
wydawanych przez właściciela.

Gentle Leader® nie dusi psa. Został tak zaprojektowany przez naukowców, aby umożliwić
kontrolę nad psem poprzez wpływ na jego głowę i kufę. Gentle Leader® oduczy Twojego psa
ciągnięcia na smyczy poprzez połączenie naturalnych reakcji – przemienienia napięcia
wywoływanego naciskiem paska na tył szyi, przy jednoczesnym zakomunikowaniu
przywództwa poprzez pasek na kufie. Wszystko to sprawi że pies przestanie uspokoi się,
przestanie ciągnąć i odprężony będzie szedł przy Twoim boku.

GENTLE LEADER® INSTRUKACJA DOPASOWANIA
PRZYGOTOWANIE DO ZAŁOŻENIA
Założenie zajmie tylko chwilkę, jednak bardzo ważne jest aby uprzednio właściwie
dopasować Gentle Leader® do głowy psa, tak aby zapewnić mu wygodę noszenia.
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1) kółko do 
zaczepienia smyczy

zwykła smycz

6) podwójne środkowe kółeczko

5) sprzączka dopasowująca 
długość paska

4) łatwo rozpinający się zatrzask

3) pasek na 
kufę

2) pasek na szyję



Zapnij zwykłą smycz Twojego psa za kółko (1).

Najpierw dopasuj pasek na szyję (2) – Nie próbuj zakładać paska na kufę zanim najpierw nie
dopasujesz paska na szyję. Aby zapobiec przekręcaniu się, pasek na szyję powinien być ściśle
dopasowany, tak aby między niego a szyję zmieścił się palec. Pasek (2) powinien być zapięty
wysoko na szyi i z przodu przechodzić przez grdykę. Gdy pasek na szyi będzie we właściwej
pozycji, pasek na kufę (3) znajdować się będzie tuż za kącikami pyska. Dzięki temu Gentle
Leader® pozwala psu swobodnie otwierać pysk aby się bawić, aportować, jeść, pić, 
szczekać itp.

Gdy pasek na szyi (2) jest właściwie dopasowany,
miejsce położenia zatrzasku na pasku zaznacz
pisakiem, następnie rozepnij zatrzask i zdejmij
pasek z szyi.

Spuść sprzączkę dopasowującą (5) na dół, aż do
kółka do zapinania smyczy (1)

Przeciągnij pętlę na kufę (3) przez podwójne
środkowe kółeczko (6).

ZAKŁADANIE GENTLE LEADER®

Możesz zakładać Gentle Leader® stojąc przed psem
lub stojąc za nim i trzymając go między kolanami.
Złap dwa paski i załóż pętlę (3) na 
kufę psa.

Zapnij pasek na szyi w zaznaczonej 
uprzednio prawidłowej pozycji.

Następnie przesuń sprzączkę (5) w górę 
tak aby dopasować szerokość paska na kufie. 
Powinien on być tylko lekko luźny, na tyle 
żeby dało się go przesunąć do nasady nosa, 
nigdy poza nos.

SPRAWDZANIE DOPASOWANIA
Pętla na kufie (3) powinna być umieszczona 
przed oczami psa i tuż za kącikami pyska.
Wykonaj konieczne poprawki przesuwając 
pętelkę do przodu i tyłu oraz skracając 
długość paska sprzączką (5).

5) sprzaaczka dopasowujaaca 
dlugosscc paska
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PRZYZWYCZAJANIE DO NOSZENIA GENTLE LEADER®

Niektóre psy, a zwłaszcza szczenięta mogą być zdziwione gdy pierwszy raz założysz im
Gentle Leader® i będą starły się go zdjąć. Jest to normalna reakcja – tak samo dzieje się gdy
szczeniakowi pierwszy raz założy się zwykłą obrożę. Pies lub szczeniak może więc potrząsać
głową, drapać łapami próbując zdjąć pętlę z kufy, lub też może się kłaść.

Aby pomóc psu zaakceptować Gentle Leader® przejdź się z nim kawałek i mów do niego
miłym, uspokajającym głosem. Po krótkim czasie pies przywyknie do nowej lecz już
wygodnej sytuacji i uspokoi się uznając Twoją pozycję przywódcy.

Wkrótce Twój pies nauczy się, że Gentle Leader® łączy się z przyjemnością – Tobą, Twoją
rodziną i przyjaciółmi, spacerem itp. Przyzwyczajając psa lub szczeniaka do noszenia Gentle
Leader® można założyć mu go rano i może w nim chodzić cały dzień – jest to dla niego w
pełni bezpieczne i komfortowe. Możesz też zdjąć mu Gentle Leader® w trakcie dnia, gdy
zauważysz, że już się z nim oswoił i zrobił postępy w nauce.

Gdy Twój pies jest już dorosły, zdejmij mu Gentle Leader® i obetnij zbyt długi koniec paska
na szyję. Zgrzej końcówkę nad ogniem, pozostaw do ostygnięcia i przygotuj Gentle Leader®
do ponownego założenia

GENTLE LEADER® ... DO UŻYWANIA W DOMU I W SZKOŁACH TRESURY
Gentle Leader® uspokaja niesforne psy wszystkich wielkości i w każdym wieku, które do tej
pory stawiały opór przy szkoleniu zarówno w domu jak i w szkółkach. Sprawia że szkolenie
staje się szybsze i bardziej efektywne. Gentle Leader® pomoże Ci w szkoleniu przy
wykorzystaniu pozytywnych bodźców, bez straszenia czy zniechęcania psa, jak to ma miejsce
przy szkoleniu za pomocą obroży zaciskowej. Poniższy specjalny Przewodnik Ćwiczeń został
napisany przez naszych specjalistów aby pomóc Ci szkolić Twojego psa by był posłuszny i
spokojne reagował na wydawane komendy. Aby rozpocząć szkolenie z użyciem Gentle
Leader®, potrzebujesz tylko zwykłej smyczy, paczki ulubionych psich małych smakołyków
do używania jako nagrody, zapału i pozytywnej energii, a także odrobinę cierpliwości
zwłaszcza w przypadku młodych psów.

KIEDY TWÓJ PIES POWINIEN NOSIĆ GENTLE LEADER®?
Zawsze kiedy spacerujesz z psem na smyczy i oduczasz go ciagniecia, w czasie innych
cwiczen i zawsze kiedy potrzebujesz w pelni kontrolowac zachowanie Twojego psa np. gdy
spacerujesz po ruchliwych ulicach, u weterynarza, w trakcie wizyty w salonie pieknosci itp.

Dalsza pomoc i rady są zawsze w zasięgu Twojej ręki! Jeśli masz jakiekolwiek pytania
związane z Gentle Leader® lub potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemów
behawioralnych Twojego psa napisz do nas lub wyślij e-mail z www.gentleleader.co.uk
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PODSTAWOWE SZKOLENIE Z GENTLE LEADER®
ODUCZANIE CIĄGNIĘCIA NA SMYCZY
Jeśli Twój pies idzie przed Tobą lub ciągnie, użyj
smyczy aby odwrócić jego głowę (nie całe ciało) w
tył i w górę, tak aby spojrzał Ci w oczy. Idąc dalej
utrzymuj luźną smycz, aby w razie potrzeby napiąć
ją np. gdy pies zostanie w tyle lub usiądzie. Zawsze
gdy zrównasz się z psem, poluzuj smycz, pochwal
psa i pozwól mu iść swobodnie obok. Aby utrzymać
właściwą pozycję psa za każdym razem gdy zacznie ciągnąć, będzie zostawał w tyle lub
odchodził na bok, przekręć lekko jego głowę przy użyciu smyczy i skoryguj pozycję psa tak,
aby jego bark znajdował się przy Twoim kolanie. Naturalny instynkt psa szybko rozpozna
znaczenie nacisku na kark i skłoni go do zwolnienia. Idź wtedy dalej i gorąco chwal psa.
Nigdy nie szarp smyczą i nie krzycz na psa – to go tylko przestraszy i spowolni naukę. Po
kilku próbach pies nauczy się jak ma iść przy Tobie, nie ciągnąc.

CHODZENIE PRZY NODZE
Stań obok psa trzymając smycz tak aby pozostawić fragment luźnej smyczy od kółka na które
jest zapięta (1). Nawiń resztę smyczy na drugą rękę.
Mówiąc do psa przyjaznym, zachęcającym głosem
zacznij iść prosto. Jeśli pies odchodzi na bok lub
wybiega do przodu, nakłoń go łagodnym głosem (np.
wydając komendę „Równaj”) lub przysmakiem aby
szedł równo z Tobą. W tym samym czasie pociągnij
go delikatnie smyczą i szybko zwolnij nacisk jak
tylko wyrówna krok. Twój pies szybko zrozumie, że
gdy spokojnie idzie przy Twoim boku zdarzają się
miłe rzeczy.

„SIAD”
Złap smycz w prawą rękę. Lekko pociągnij smycz do przodu i do góry, aby skierować w górę
czubek nosa psa. Gdy podniesiesz jego pysk do góry, jego głowa przesunie się delikatnie do
tyłu, a tył opadnie na ziemię. Jak tylko zad dotknie ziemi powiedz zdecydowanie lecz
łagodnie „Siad”, zwolnij napięcie smyczy i daj psu
przysmak. Jeśli pies jest młody z pewnością od 
razu wstanie, jednak po kilku powtórkach 
skojarzy pozycję, której od niego wymagasz z
komendą „Siad” i nie będziesz już musiał 
podciągać jego głowy.
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„ZOSTAŃ”
Rozpocznij od wydania psu komendy „Siad”.
Złap smycz w lewą rękę pozostawiając luźny
fragment, a w prawej ręce schowaj smakołyk.
Wydaj komendę „Zostań” stojąc przed psem,
podnosząc dłoń na wysokość pyska psa i ciągle
trzymając w niej smakołyk. Jeśli pies próbuje
wstać lub wziąć smakołyk, pociągnij lekko smycz
lewą ręką powtarzając komendę „Zostań”. Po
kilku sekundach podejdź do psa, wynagrodź jego cierpliwość smakołykiem i pochwal go.
Stopniowo wydłużaj czas pozostawania w pozycji „Zostań” aż do kilku minut. Wtedy zacznij
zwiększać dystans pomiędzy Tobą a psem, aż na całą długość smyczy. Jeśli pies wstaje i idzie
w Twoim kierunku powtórz komendę „Zostań”, równocześnie  delikatnie pociągnij smycz
lewą ręką i szybko ją poluzuj. Następnie zacznij ćwiczenie do początku, nieco zmniejszając
odległość.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć dystans, rozciągnij smycz na całą długość, połóż ją na ziemi
cofając się pomału, cały czas trzymając prawą dłoń z przodu i powtarzając komendę
„Zostań”. Stań na chwilę, następnie zawołaj psa wydając komendę „Do mnie” (patrz niżej) i
nagradzając go jak tylko przyjdzie.

„WARUJ”
Naukę rozpocznij gdy pies
znajduje się w pozycji „Siad” po
Twojej lewej stronie. Schowaj w
dłoni zabawkę lub smakołyk i
trzymaj dłoń parę centymetrów
przed nosem psa. Pomału zacznij
opuszczać rękę na dół,
równocześnie wydając komendę
„Waruj”. Nos psa podąży w dół za
Twoją ręką. Gdy ręką dosięgniesz
ziemi, odsuń ją delikatnie od psa,
co skłoni go do położenia się. Nie
naciskaj na kark psa, zmuszając go
do położenia się. Możesz sobie pomóc przy pomocy niskiego stołka, przesuwając rękę pod
stołek, tak aby pies musiał się zniżyć aby wziąć nagrodę. Pamiętaj o powtórzeniu komendy
„Waruj”, gdy pies osiągnie właściwą pozycję. Gdy pies nauczy się komendy „Waruj”,
wykorzystując wskazówki z poprzedniego punktu, naucz go zostawać w tej pozycji.
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„DO MNIE”
Aby zachować pozycję przywódcy
w czasie ćwiczenia, do Gentle
Leader® zapnij smycz, tak abyś
mógł kontrolować dystans
pomiędzy Tobą a psem i zapobiec
ucieczce psa. Rozpocznij
ćwiczenie gdy pies siedzi
naprzeciw Ciebie. Następnie
schowaj w dłoni zabawkę lub
smakołyk. Uklęknij lub kucnij
przed psem aby zbliżyć się do
niego i stać się dla psa bardziej atrakcyjnym. Wysuń rękę aby pokazać psu nagrodę i
zachęcającym głosem wydaj komendę „Do mnie”. Pies nie będzie się mógł doczekać chwili
kiedy porwie nagrodę! Jak tylko zacznie iść w Twoim kierunku pochwal go „Dobry pies” i
pokaż rękę z nagrodą tak, aby mógł ją zabrać – uwaga na palce!

Pies będzie miał tylko mały krok po nagrodę, więc gdy tylko nauczy się przychodzić na
zawołanie, zwiększ dystans pomiędzy Tobą a nim o kolejny krok lub dwa i zacznij ćwiczenie
od początku.Nie postępuj zbyt szybko i nie zwiększaj zbytnio odległości, gdyż może to
rozproszyć uwagę psa. Jeśli tak się stanie, lekko pociągnij smycz aby skierować głowę psa w
Twoim kierunku, lecz szybko poluzuj nacisk gdy tylko pies zwróci na Ciebie uwagę. Jeśli
nadal pies nie będzie chciał przyjść, zmniejsz dystans i zacznij ćwiczenie od początku. Jeśli
pies przyjdzie, kolejny raz powtórz ćwiczenie z większej odległości. Używając Gentle
Leader® pies szybko nauczy się, że nie może nie reagować na wydawane przez właściciela
komendy i że ich wykonanie jest nagradzane. Gdy pies opanuje przychodzenie na komendę,
możesz zacząć ćwiczenie stojąc wyprostowany przed psem. Gdy pies opanuje przychodzenie
z pozycji „Siad” i „Waruj”, powoli zacznij wycofywać nagradzanie smakołykiem,
pozostawiając tylko słowne pochwały.
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OGÓLNE RADY
Prawidłowo prowadzone szkolenie z użyciem Gentle Leader® szybko nauczy Twojego psa
reagowania na komendy. Będzie on chętnie wykonywał polecenia, aby zasłużyć na smakołyk
lub pochwałę. Smakołyki dawaj jednak sporadycznie, tak aby zachować motywację psa do
reagowania na komendy, których się nauczył.

ZAWSZE podczas ćwiczeń pies musi mieć założony Gentle Leader® i zapiętą smycz, a

zwłaszcza podczas ćwiczenia „Do mnie”.

NIGDY nie pociągaj długo smyczy, gdyż pies instynktownie będzie się od Ciebie

odsuwał. Pociągaj smyczą krótko, tylko aby zwrócić uwagę psa. Gdy pies prawidłowo

zareaguje natychmiast poluzuj smycz.

NIE karć psa, nie krzycz na niego i nie złość się, gdyż przestraszysz go i zepsujesz

relacje pomiędzy Wami. Może on także skojarzyć, że spotka go jakaś nieprzyjemność

gdy podejdzie do Ciebie, co zniechęci go do powrotu i utrudni dalsze szkolenie.

NIE goń psa – on uwielbia być ściganym i szybko nauczy Cię przychodzić do siebie!

NIE zmuszaj psa do ćwiczeń i nie przedłużaj ich. Szczenięta i młode psy szybko

dekoncentrują się i nudzą powtarzaniem tych samych komend. Jeśli Ty lub pies lub

oboje znudzicie się, zmęczycie lub sfrustrujecie, zróbcie sobie przerwę i zacznijcie od

początku. Najlepsze rezultaty osiągniesz wykonując krótkie lecz regularne sesje

ćwiczeniowe.

BAW SIĘ! Gentle Leader® został stworzony aby uczynić szkolenie szybszym,

efektywniejszym i aby było ono przyjemnością dla Ciebie i Twojego psa!

www.gentleleader.co.uk
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