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Hračka na podporu rozvoja

inteligencie psov

Návod na hrusk

www.tchibo.sk/navody



Vážení zákazníci!

Podporujte a trénujte inteligenciu vášho psa hrou!
Perfektná hra pre inteligentných psov a „pokročilých“,
pre ktorých je hra s klobúčikom príliš jednoduchá. Pri 
hre budú mať radosť aj psy, ktoré sú už staršie a choré.
Spoločná, intenzívna hra utuží vzťah medzi človekom 
a psom.
Hrajte sa súčasne len s jedným psom. Nepreháňajte to.
Hru ukončite, akonáhle pes stratí koncentráciu. 
Hračka je vhodná pre malé až stredne veľké psy.

Váš tím Tchibo

Pozor! 
Výrobok nie je detská hračka!•
Dozerajte na vášho domáceho miláčika počas hry. •
Nenechávajte ho s hračkou samotného.
Všetky časti hry pravidelne kontrolujte, či nie sú •
poškodené, napr. či neobsahujú triesky.
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Návod na hru a tipy

O čo atraktívnejšia pochúťka, o to väčšia motivácia! 
Z hygienických dôvodov odporúčame používanie suchého
krmiva.
Hra podporuje koncentráciu vášho psa a prináša rýchly
proces učenia, a tým aj radosť vám a vášmu psovi.
Hru položte na zem a vášho psa posaďte vedľa nej. 
Psa nechajte prizerať sa počas celej prípravy. 
Po hre hračku vždy odložte – tak nezovšednie!

Zo začiatku naplňte 
len jednu priehlbinku 
pochúťkou, napr. pod
otočným vekom. Na plň -
te priehlbinku, ktorá je
na strane vzdialenej od
vášho psa. 

Váš pes sa automaticky pokúsi labou pohnúť dosku k sebe.
Posúvacím prvkom zatvorte najskôr len polovicu priehl bin -
ky, aby pes nemohol vybrať pochúťku ňufákom, ale aby ju
musel vyhrabať labou. 
Pokus dostať sa k pochúťke však smie začať až na váš
povel.



Číslo výrobku: 366 641

Veľa psov začne teraz nadšene ňuchať. Zásadné odporúča -
nie: Pochváľte ho už pri ňuchaní.
Pes sa má naučiť, že musí posúvací prvok posunúť do stra -
ny, aby sa dostal k pochúťke. Pritom môžete pripojiť aj prí -
kaz „Hľadaj!“.
Ak by si pes sklamane sadol, alebo sa otočil a odchádzal,
pretože sa mu nepodarilo nájsť odmenu, otočte veko tro -
chu do strany. Pes teraz musí ňufákom iba ďalej posunúť
prekážku. 
Túto úvodnú pomôcku ale používajte len na preklenutie
počiatočných problémov. Následne nechajte psa opakova -
ne cvičiť samostatné pohybovanie prekážkou.

Až keď pochopil toto
cvičenie, trénujte 
s ním aj druhý variant 
a po ložte pochúťku 
pod klobúčik.
Pes sa má naučiť, že
musí klobúčik posunúť

správnym smerom, aby sa dostal k odmene. Neskôr môžete
naplniť aj 2 alebo 3 priehlbinky.


