Laat de hond u uit?...					

ma

ter

...weer meester over uw hond!!

Nieuw en innovatief
Bent u het trekken aan de lijn ook zo zat?
De maZter is een nieuwe en innovatief anti-trektuigje in Nederland.
De maZter is een “eerlijk” product. Dit is omdat het een erg dier vriendelijk
correctie (anti-trek) tuig is.

Werking
De maZter corrigeert vanuit irritatie op een
zenuwbaan op de schouder en met
dis-balans. Dus niet zoals vele andere
hulpmiddelen d.m.v. pijn en verwurging.
De maZter is een positief hulpmiddel waarbij de hond op de juiste manier, en moment
wordt gecorrigeerd.

Voordelen van de maZter
• Geen pijnprikkels of verwurging
• Geschikt voor alle type honden, zowel
groot als klein, jong als oud
• Werkt binnen enkele meters
• Geen training nodig
• Reflecterend / veilig in het donker
• Met zorg geselecteerde materialen
• Noodgreep/handvat
• Uiterst geschikt voor puppen, trekken
is namelijk aangeleerd gedrag
• Meerdere aansluitpunten voor de lijn
• Direct resultaat

Verkrijgbaar bij Rocos
www.rocoshondenvoeding.nl

Uitleg en werking
Balans:

Doordat u de lijn voor op de borst bevestigt
raakt de hond uit balans wanneer hij gaat
trekken, dit is vervelend voor uw hond met
als gevolg, niet meer trekken.

Zenuwbanen/drukpunten:

Wanneer uw hond aan de lijn trekt drukt
er een ring op het schouderblad op een
zenuw/drukpunt wat de hond als zeer
irritant ervaart, hierdoor zal uw hond binnen
enkele minuten weten waar het einde van
de lijn is en stoppen met trekken.

Hand/noodgreep:

Bovenop de maZter zit een noodgreep.
Dit is een handvat waarmee u bij extreme
prikkels uw hond zeer kort kunt houden.

Extra aansluiting:

Wanneer uw hond geleerd heeft niet meer
te trekken, kunt u er voor kiezen om de lijn
aan de ring te bevestigen welke aan de
hand/noodgreep zit. Trekt uw hond op een
gegeven moment toch, dan klikt u zonder
te corrigeren de lijn weer aan de ring op de
borst.

Reflectie:

Het handvat/noodgreep is reflecterend.
Hierdoor is uw hond beter zichtbaar in het
donker en dat is natuurlijk veilig.

Training:

Wanneer u de maZter gebruikt bij een jonge
hond of pup welke nog van alles moet
leren, zal deze aanleren niet te trekken. Bij
de wat oudere honden kan dat soms wat
lastiger zijn omdat zij iets moeten afleren.          
Trekken aan de lijn is aangeleerd gedrag.
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