Honden zullen altijd honden zijn. En daarom houden we zo van ze.
Honden rennen en springen graag. Honden graven graag
kuilen. En soms blaffen ze. Gelukkig zijn honden vrij slim,
dus met een kleine mate van training kunnen u en uw
trouwe viervoeter genieten van elkaars gezelschap, zelfs
meer dan dat u al doet.
Uw hond is het meeste op zijn gemak wanneer hij merkt
dat u tevreden bent - dit is terug te zien in zijn staart.
Maar zonder training zal hij niet begrijpen welk gedrag
past bij een 'goede hond' en welk gedrag bij een 'slechte
hond'. Hij doet gewoon wat voor hem natuurlijk is - een
hond zijn.

Big Leash.
Big Features.
Big Results.

S-15 afstandstrainer
Inclusief 15 trainingsniveaus en een hoorbare en
vibrerende waarschuwing voor een maximale flexibiliteit
tijdens de training.
De S-15 beschikt over
een zachte coating voor een
vaste en comfortabele grip.

15 trainingsniveaus
+ 4 signaalopties

De BigLeashontvanger biedt veel
mogelijkheden in
een klein pakket (45
gram).

Ontvanger met veel functies
 Firefly® nachtlampje
 Waterdicht
 Statuslampje voor de batterij
Groot bereik
Tot 400 meter.
De BigLeash is de enige afstandstrainer met ‘In-Touch’
tweeweg communicatie tussen
de zender en de
ontvangerhalsband.
Alle BigLeash-ontvangers beschikken over het Firefly®
nachtlampje om te zorgen dat u ook in het donker uw
hond in de gaten kunt houden.

V-10 vibratietrainer
Inclusief 10 vibratieniveaus plus een hoorbaar signaal
voor een wat lichtere training en communicatie op
afstand. Perfect voor slechthorende honden.
De V-10 is beschikbaar in
groen, oranje, paars & grijs.

Effectieve training. Met de BigLeash is het trainen van
uw hond gemakkelijk, veilig en effectief.
Dit zijn de redenen waarom remote trainers werken:







Exacte timing: zorgt ervoor dat de training
duidelijk is en dat het juiste bericht gelinkt
wordt aan het juiste gedrag.
Consequentie: helpt uw hond begrijpen wat u
van hem verwacht en stimuleert de training.
Werkt op afstand: communiceer met uw hond,
zelfs wanneer hij u zelf niet kan horen.
Anoniem gebruik: zorgt ervoor dat uw hond het
trainingssignaal associeert met het gedrag, niet
met u.

Een BigLeash-systeem is voorzien van:

Uitgebreid lcd-scherm
Hiermee blijft u volledig op de hoogte van de
status van de zender, de ontvanger en de
batterij, het bereik en het trainingsniveau.
'In-Touch' tweeweg communicatie
Toont u de signaalsterkte zodat u weet wanneer
uw hond buiten het bereik van de zender dreigt
te gaan.
Ingebouwde ondersteuning voor twee honden
Een zender voor twee honden.

10 trainingsniveaus
+ 3 signaalopties

Een naam waar u op kunt vertrouwen. De slogan van
DogWatch® is al sinds 1990: "It's All About Your
Dog®". Het maakt niet uit of u gebruikmaakt van een
van onze BigLeash® Afstandstrainers, een van onze
geweldige Hidden Fences, of een van onze Indoor
Boundaries, u kunt er zeker van zijn dat u een van de
meest geavanceerde trainingsproducten voor
huisdieren op de markt heeft gekocht.

Best Buy. De Dogwatch Hidden Fence
is beoordeeld door de Amerikaanse
Consumers Digest als een 'Best Buy'.
Houd uw huisdier veilig. En is veilig voor uw huisdier.

www.dogwatch.nl
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