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De gebruiker moet deze instructies en de garantie lezen en 
begrijpen voordat hij de iFetch gebruikt.

Het instellen is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker 
en valt buiten de controle van iFetch , LLC. Daarom beperkt 
iFetch haar Garantie uitsluitend tot de reparatie of vervanging 
van een defect product. Schade aan uw huis, uw eigendom of 
een persoon of huisdier is uitgesloten.    

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Uw iFetch moet voor elk gebruik worden 
geïnspecteerd op tekenen van slijtage, beschadiging 
en vermoeidheid. Indien beschadigd, niet gebruiken.

Dit product is alleen bedoeld voor recreatief gebruik 
om iFetch- ballen ter grootte van een (diameter 
ongeveer 40 mm) iFetch (of soortgelijke) ballen 
voor uw huisdieren te werpen. Uw iFetch is GEEN 
speelgoed voor kinderen.

Probeer niet om uw iFetch of een van de 
systeemcomponenten te wijzigen.

Lees alle waarschuwingen, instructies en garantie-informatie 
zorgvuldig door. Als u deze waarschuwingen en instructies 
niet opvolgt, vervalt de garantie.

Ga naar goifetch.com als u vragen heeft over het 
gebruik van uw iFetch.
                   



3goifetch.com

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
ONDERDELEN LIJST

1. Steek het netsnoer in de achterkant 
van de iFetch en vervolgens in de 
muur. Of, voor batterijvoeding, 
open het compartiment aan de 
onderkant van de iFetch en plaats 6 
C-celbatterijen.

2. Druk op de knop op de achterkant 
van de iFetch en laat er een balletje 
in vallen. Je iFetch is nu klaar voor 
gebruik.

OPGERICHT

• INSPECTEER voor elk gebruik op tekenen 
van slijtage, corrosie en vermoeidheid. NIET 
gebruiken indien beschadigd.

• NIET bedienen wanneer enig onderdeel 
van de machine nat is of in water staat. 
NIET gebruiken bij regen. Er bestaat gevaar 
voor elektrische schokken als het apparaat 
wordt aangesloten terwijl of nadat het is 
blootgesteld aan water.

• Probeer NIET uw iFetch of een van de 
systeemcomponenten te wijzigen

WAARSCHUWING
OM ERNSTIG LETSEL te voorkomen:

A
DEEL BESCHRIJVING

A Een (1) iFetch

B Een (1) netsnoer

C Drie (3) ballen (40 mm diameter)

B C
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Druk op de knop op de achterkant 
van uw iFetch om het apparaat AAN te 
zetten.

• U kunt uw iFetch gebruiken terwijl deze 
is aangesloten of op batterijstroom

• Oplaadbare batterijen kunnen worden 
gebruikt, ze moeten alleen worden 
verwijderd en in een oplader worden 
geplaatst om op te laden.

Om de startafstand te selecteren, drukt 
u op de knop om door de instellingen te 
bladeren.

VOOR HET SPELEN

• INSPECTEER voor elk gebruik op tekenen 
van slijtage, corrosie en vermoeidheid. 
NIET gebruiken indien beschadigd.

• NOOIT recht voor de iFetch staan.

• NIET in de richting van breekbare 
voorwerpen, inclusief ramen, 
verlichtingsarmaturen en fotolijsten.

WAARSCHUWING
Om ERNSTIG LETSEL of SCHADE AAN 
EIGENDOMMEN te voorkomen:

• Eén lamp: ongeveer 3 m (10 ft)

• Twee lampen: ongeveer 20 ft (6 m)

• Drie lichten: ongeveer 30 ft (9 m)

De lanceringsafstand kan worden beïnvloed door de toestand van de bal (bijv. nat of vuil). Gebruik 
GEEN beschadigde ballen met uw iFetch .

OPMERKING: De lamp(en) gaan na ongeveer 30 seconden uit, maar de iFetch blijft aan (in stand-
bymodus) totdat u of uw huisdier er weer een bal in laat vallen.

Uw iFetch heeft een 
batterijcompartiment 
aan de onderkant 
van het apparaat. De 
iFetch werkt op 6 C 
Cell-batterijen.

Volg de aanwijzingen 
in reliëf voor het 
plaatsen van de 6 
batterijen.

Jij iFetch is nu klaar voor 
gebruik met of zonder 
het netsnoer. (Als u 
oplaadbare batterijen 
hebt geplaatst, verwijdert 
u deze om op te laden).

Gebruik een standaard 
kruiskopschroevendraaier 
om toegang te krijgen tot 
de batterijruimte.

1.                                         2.                                            3.                                           4.
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Wanneer de iFetch AAN staat, plaats 
dan slechts één (1) bal tegelijk in de 
iFetch.

Zodra een bal erin valt, begint het 
lanceermechanisme snel te draaien. 
Zodra het lanceermechanisme zijn 
werksnelheid heeft bereikt, valt de 
bal in de trechter en blijven de wielen 
draaien totdat de bal uit de iFetch wordt 
geworpen . Nadat de bal is gelanceerd, 
zal het lanceermechanisme vertragen en 
stoppen met draaien.

SPELEN

• NOOIT handen of vingers in de iFetch en kijk 
NOOIT in de loop wanneer het apparaat AAN 
staat of in de STAND-BY- modus staat.

• Zorg ervoor dat alle personen en huisdieren uit 
de buurt van de iFetch en het pad van de bal 
zijn voordat u deze inschakelt.

• Gebruik ALLEEN iFetch- ballen of ballen van 
dezelfde diameter (ongeveer 40 mm) met uw 
iFetch 

WAARSCHUWING
Om ERNSTIG LETSEL of SCHADE AAN 
EIGENDOMMEN te voorkomen:

De positie van uw iFetch aan.

Gebruik onder toezicht. Kijk of uw 
iFetch rechtop staat en naar behoren 
functioneert.

• NOOIT enig lichaamsdeel in de iFetch plaatsen 
of in de loop kijken wanneer het apparaat AAN 
staat of in de STAND-BY- modus staat.

• ALTIJD rekening met de gezondheid van uw 
huisdier.

• NOOIT tot het punt van uitputting. Zet de 
iFetch UIT wanneer uw huisdier moet rusten en 
herstellen.

Om ERNSTIG LETSEL aan uw huisdier te 
voorkomen

1. Draai uw iFetch ALTIJD UIT na gebruik. Druk op de knop om naar beneden te gaan totdat alle 
lampjes uit zijn. Opmerking: het is prima om uw iFetch aangesloten te houden wanneer deze 
niet in gebruik is. De iFetch gaat automatisch in de “slaapstand” zodra de activiteit stopt, dus 
u hoeft zich geen zorgen te maken over het verslijten van de batterijen of het loskoppelen 
van de stekker om elektriciteit te besparen. Het gebruikt de energie van de muurbron, niet de 
batterijen.

2. Bewaar je iFetch‘s nachts binnen en na het spelen op een schone, droge plaats.

NA HET SPELEN
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Uw iFetch heeft geen regelmatig onderhoud nodig. Als uw iFetch gereinigd moet worden, 
gebruik dan een licht vochtige doek.

Gebruik GEEN chemicaliën of schurende reinigingsmiddelen.

uw iFetch ALTIJD UIT voordat u deze schoonmaakt.

Probeer NIET het startmechanisme schoon te maken.

Hoe maak ik mijn iFetch schoon?

U kunt uw iFetch schoonmaken met een vochtige doek. Terwijl het apparaat is uitgeschakeld, voert 
u een vochtige doek naar beneden in de binnenkant van de bovenste trechter en uit de voorste 
lanceerbuis. Door de doek heen en weer te trekken (vergelijkbaar met het flossen van uw tanden) 
wordt één niveau van vuil verwijderd. Om de wielen wat beter schoon te maken, houdt u de doek 
aan de binnenkant van het apparaat stevig vast, zet u het apparaat voorzichtig aan en drukt u de 
kogeltrekker in om de wielen te laten draaien en tegen de doek af te vegen. In het ergste geval 
kan de doek scheuren of uit uw hand worden gerukt en gelanceerd, maar het apparaat mag niet 
worden beschadigd.

ONDERHOUD & REINIGING

Moet ik alleen de iFetch- ballen gebruiken?

De iFetch is geoptimaliseerd om de iFetch- ballen te lanceren, maar de meeste andere ballen die 
ongeveer dezelfde grootte en hetzelfde gewicht hebben, moeten worden gelanceerd.

Wat gebeurt er als ik andere dingen in de trechter stop ( bijv . munten, stenen, enz .)?

NOOIT iets anders in de iFetch dan iFetch- ballen (of andere ballen van vergelijkbare grootte), want 
dat is niet het beoogde gebruik van de iFetch .

Mijn hond kwijlt veel. Is dat een probleem?

Zware kwijl kan ervoor zorgen dat de ballen in de iFetch blijven plakken of wegglijden . Als uw 
hond een zware kwijler is, raden we aan om een handdoek te gebruiken om de ballen af te 
vegen na een paar lanceringen, of om droge ballen te vervangen zodra de andere nat zijn. Je 
kunt ook proberen miniatuur (1,5-1,6”) squashballen te gebruiken met de iFetch . De kwijl rolt er 
gemakkelijker af en veroorzaakt minder slippen op de iFetch- wielen.

Voor meer veelgestelde vragen naar goifetch.com.

VEEL GESTELDE VRAGEN
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iFetch- producten worden geleverd met een garantie van één jaar die fabrieksfouten dekt, bij normaal 
gebruik. Defecte producten die aan iFetch worden geretourneerd, kunnen worden verzonden met 
vooruitbetaalde verzendkosten of, indien vooraf goedgekeurd door iFetch , via UPS-transport over land met 
verzendkosten betaald door iFetch . Om de garantie na te komen, zal iFetch , naar eigen goeddunken, het 
defecte product repareren of het defecte product vervangen door een nieuw of gereviseerd apparaat.

Voordat iFetch een garantieclaim honoreert, moet de klant:
• aankoopbewijs overleggen,

• verkrijg een Return Merchandise Authorization (RMA)-nummer door contact op te nemen met iFetch via 
support@goifetch.com of 512-219-3271.

De garantie vervalt indien:
• het product is gekocht en/of meegenomen buiten de Verenigde Staten,

• het product is misbruikt, of

• het product is niet gekocht bij een geautoriseerde verkoper.

GARANTIE

De enige verplichting van iFetch onder deze uitdrukkelijke productgarantie is, naar keuze en op kosten 
van iFetch , het defecte product te repareren, aan de klant een gelijkwaardig product te leveren ter 
vervanging van het defecte product, of indien geen van de twee voorgaande opties redelijkerwijs 
beschikbaar is, mag iFetch de klant de aankoopprijs terugbetalen die voor het defecte product is 
betaald. Alle producten die worden vervangen, worden eigendom van iFetch . Vervangende producten 
kunnen nieuw of gereviseerd zijn. iFetch garandeert elk vervangen of gerepareerd product gedurende 
negentig dagen (90) dagen vanaf verzending, of de rest van de initiële garantieperiode, welke van de 
twee het langst is. Defecte producten die aan iFetch worden geretourneerd, moeten op de juiste manier 
worden verpakt voor een veilige verzending. Het wordt aanbevolen om de zending te verzekeren of 
te verzenden op een manier die het pakket kan volgen. iFetch is niet verantwoordelijk voor verlies of 
beschadiging tijdens verzending naar iFetch . Het gerepareerde of vervangen artikel wordt op kosten 
van iFetch naar de klant verzonden , niet later dan dertig (30) dagen nadat iFetch het defecte product 
heeft ontvangen, en iFetch behoudt het risico van verlies of beschadiging totdat het artikel bij de klant 
is afgeleverd.

Klanten in de Verenigde Staten die bij geautoriseerde verkopers in de Verenigde Staten hebben 
gekocht, hebben een fabrieksgarantie van één jaar, zoals hieronder beschreven. De garantie vervalt als 
het product buiten de Verenigde Staten wordt meegenomen.

Klanten in andere landen die bij geautoriseerde verkopers in hun land hebben gekocht, dienen contact 
op te nemen met de plaatselijke internationale distributeur voor informatie over de garantie. Links naar 
internationale distributeurs zijn hier te vinden.

Als u vragen heeft over uw garantiedekking, neem dan contact op met iFetch via e-mail opt        
support@goifetch.com.

https://goifetch.com/international-distributors/
https://goifetch.com/international-distributors/
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UITSLUITINGEN GARANTIE: 
iFetch is niet aansprakelijk onder deze beperkte garantie als uit testen en onderzoek blijkt dat het vermeende 
defect of defect in het product niet bestaat of het gevolg is van:

• Het niet opvolgen van de bedienings- en onderhoudsinstructies van iFetch ;

• Ongeautoriseerde productwijziging;

• Weersomstandigheden;

• Schade aan het product veroorzaakt door een dier;

• Misbruik, misbruik, nalatigheid of nalatigheid van de klant en/of personen onder de controle van de 
klant; of

• Handelingen van derden, overmacht, ongeval, brand of andere gevaren.

EXCLUSIEF GARANTIE:
ALS EEN IFETCH-PRODUCT NIET FUNCTIONEERT ZOALS HIERBOVEN GEGARANDEERD, IS DE ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID 
VAN DE KLANT BIJ SCHENDING VAN DIE GARANTIE REPARATIE, VERVANGING OF TERUGBETALING VAN DE BETAALDE 
AANKOOPPRIJS, NAAR BEHOEFTE VAN IFETCH. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, DE BOVENSTAANDE GARANTIES, 
BEPALINGEN OF VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, FEIT OF VOLGENS DE WET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, 
MET INBEGRIP VAN GARANTIES, BEPALINGEN OF VOORWAARDEN VAN EEN LAAG GEDOELD, VERKOOPSVOORWAARDEN EN 
BEVREDIGENDE KWALITEIT, DIE ALLEMAAL UITDRUKKELIJK WORDEN AFGEWEZEN. IFETCH AANVAARDT NOCH ENIGE ANDERE 
PERSOON OM ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DE VERKOOP, ONDERHOUD OF HET GEBRUIK VAN HAAR 
PRODUCTEN OP TE NEMEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: 
DE KLANT AANVAARDT ALLE RISICO’S EN AANSPRAKELIJKHEID VAN HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DIT PRODUCT. VOOR 
ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, SLUIT IFETCH VOOR ZICHZELF EN HAAR LEVERANCIERS ENIGE AANSPRAKELIJKHEID UIT, 
ZOWEL UIT OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGE SCHADE (INCLUSIEF NALATIGHEID), VOOR INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, 
INDIRECTE, SPECIALE OF STRAFSCHADE OF WINST, OF VOOR ENIG LETSEL AAN OF OVERLIJDEN VAN EEN DIER OF PERSOON, 
VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE VERKOOP, ONDERHOUD OF HET GEBRUIK VAN HAAR PRODUCTEN, ZELFS ALS 
IFETCH OF HAAR GEAUTORISEERDE WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULK. DE ENIGE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN IFETCH IS BEPERKT TOT DE REPARATIE, VERVANGING OF TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS 
DIE VOOR HET PRODUCT IS BETAALD, NAAR OPTIE VAN IFETCH. DEZE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE 
WORDT NIET BENVLOED ALS EEN HIERIN GELEVERDE VERHAALSMOGELIJKHEID HAAR ESSENTILE DOEL NIET VOLDOET..

VRIJWARING: 
SOMMIGE LANDEN, STATEN OF PROVINCIES STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE 
BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VOOR BEPAALDE PRODUCTEN DIE AAN CONSUMENTEN WORDEN 
GELEVERD OF DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE 
BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN KUNNEN BEPERKT ZIJN IN DE AANVRAAG VOOR U. WANNEER DE IMPLICIETE GARANTIES 
NIET IN HUN GEHEEL MOGEN WORDEN UITGESLOTEN, ZIJN ZE BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE TOEPASSELIJKE SCHRIFTELIJKE 
GARANTIE. DEZE BEPERKTE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN DIE 
KUNNEN VARIËREN AFHANKELIJK VAN DE LOKALE WETGEVING.

TOEPASSELIJK RECHT: 
OP DEZE BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN DE WETTEN VAN DE STAAT TEXAS, VS, EN DE 
WETTEN VAN DE VERENIGDE STATEN VAN TOEPASSING, MET UITSLUITING VAN HUN PRINCIPES VAN WETSCONFLICTEN. HET 
VERDRAG VAN DE VERENIGDE NATIES INZAKE CONTRACTEN VOOR DE INTERNATIONALE VERKOOP VAN GOEDEREN WORDT 
HIERBIJ IN ZIJN GEHEEL UITGESLOTEN VAN TOEPASSING OP DEZE BEPERKTE GARANTIE. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN 
ONDER INTERNATIONALE EN PAN-AMERIKAANSE AUTEURSRECHTCONVENTIES. VERWIJDER GEEN PRODUCTIDENTIFICATIE, 
COPYRIGHT OF ANDERE KENNISGEVINGEN (OF STA NIET TOE DAT IEMAND ANDERS DEZE VERWIJDERT).

GARANTIE
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Introductie van uw hond
Als uw hond angstig is, kunt u het speelgoed aan hem of haar voorstellen voordat u het aanzet.
Haal de iFetch uit de doos en zet hem ergens neer waar je hond hem kan ontdekken. Voeg als 
bonus een paar lekkernijen toe aan de bovenkant van de trechter of in de buurt van het product 
en laat uw hond ze ontdekken. Prijs uw hond met “goede hond!” elke keer dat ze snuiven of 
vriendelijke interesse tonen.

• Speel fetch in de buurt van de iFetch, zonder de launcher aan te zetten, om ervoor te zorgen 
dat uw hond niet gevoelig is rond dit nieuwe object en om de positieve associatie op te 
bouwen. Als je de iFetch ziet, is het tijd om op te halen!

• Bouw in een vroeg stadium goede gewoonten op door uw hond achter de iFetch te 
begeleiden voordat u hem elke keer weggooit.

Honden bang voor lawaai
De iFetch is vrij stil, behalve een kleine klik en “toeren” van de motor wanneer hij de bal schiet. 
Als uw hond bang is voor geluid, introduceert u de iFetch geleidelijk om hem aan het geluid te 
laten wennen zonder hem te laten schrikken. We raden aan om uw hond eerst op afstand te testen 
op geluidsgevoeligheid. Gooi de bal en, terwijl uw hond ver weg is om te apporteren, duwt u de 
kleine hendel in de iFetch naar beneden om het lanceringsgeluid te maken. Herhaal dit een paar 
keer en observeer uw hond op een reactie.

De meeste honden zullen het geluid negeren of het gaan associëren met de bal die wordt 
gegooid. Forceer uw hond nooit om met de iFetch om te gaan als hij nerveus is. Stel ze gewoon in 
om het speelgoed zelf te verkennen en prijs ze voor hun nieuwsgierigheid. Als ze er eenmaal aan 
gewend zijn, zullen ze het geluid associëren met iets positiefs - de bal die wordt gegooid!

Het “drop”-commando aanleren
Hier zijn enkele handige tips om uw hond te leren de bal in de bovenkant van de iFetch te laten 
vallen om zelf het apporteren te starten:

• Om “Drop” onder de knie te krijgen, begin je eerst met het beheersen van “Take”. We raden aan om twee iFetch- 
ballen te gebruiken om te beginnen met trainen. Het zal ook helpen om een plastic kom bij de hand te hebben.

• Houd de eerste bal vast (of plaats deze op de grond) en zeg tegen uw hond dat hij deze moet “nemen”. (Houd de 
tweede bal in je achterzak of in je andere hand achter je rug.)

• Zodra uw hond de eerste bal heeft opgepakt, onthult u de tweede bal en zegt u dat hij de eerste moet laten vallen. 
Houd je hand onder de eerste bal om hem te vangen, of gebruik een plastic kom om de bal op te vangen terwijl je 
hond hem laat vallen. Zodra ze hem laten vallen, gooi je de andere bal als beloning.

• Als het “nemen” van de hond te hard is (dwz het voelt meer als een beet), probeer dan de bal op een houten 
opscheplepel te leggen en hem opnieuw te laten “nemen”. Uw hond leert om de lepel heen te werken om de bal 
te pakken en wordt zich meer bewust van zijn beet.

• Herhaal dit proces totdat de hond de bal graag in je hand of in de kom neemt en laat vallen.

Opmerking: als de tweede bal niet werkt als motivatie voor het drop-commando, probeer dan een beloning te 
gebruiken om te belonen.

TIPS EN TRAINING
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De bal terugbrengen
Als uw hond graag speelt, blijf weg in plaats van de bal terug te brengen, probeer dan deze tips:
• We raden aan om uw hond te trainen met een lange lijn (10 tot 30 voet). Als de hond terugkeert, leidt u hem gewoon 

naar binnen door de lijn aan de lijn te verminderen, zodat hij niet wegrent.
• Gebruik het commando “hier” terwijl je ze met de leiding naar binnen leidt. Vergeet niet om veel complimenten te 

geven als ze naar je toe komen, vooral als ze naar je toe komen zonder de hulp van de leiding. Een tweede persoon 
kan ook klaarstaan om de hond terug te brengen naar de trainer en iFetch .

• Het is belangrijk om uw hond de tijd te geven om na te denken, problemen op te lossen en vervolgens de bal op te 
pakken en naar u toe te brengen. Vermijd het commando te vaak te herhalen, omdat het hen kan overweldigen en 
meer frustratie kan veroorzaken.

• Onthoud: een hond die van apporteren houdt, zal een manier vinden om apporteren te spelen. Pauzes helpen ook!

Uw hond betrokken houden
Als uw hond consequent stopt met iFetch voordat u dat doet, speelt u te lang. Probeer het spel 
korter te maken - stop de actie terwijl de hond meer wil. Twee minuten geïnteresseerd spelen is 
beter dan tien minuten dat een hond zich verveelt.

Veilige afstand
Leer uw hond a.u.b. achter het product (of ernaast) te blijven om hem veilig te houden. Op de 
hoogste startinstelling (30 voet) gaat de bal met een snelheid die uw hond zou kunnen verwonden, 
vooral als hij er recht voor staat. Sommige honden raken zo opgewonden,ze springen voor de bal 
terwijl deze wordt gelanceerd. Als dit gebeurt, raden we aan om de iFetch uit te zetten, ze te leren 
achter de iFetch te gaan zitten en vervolgens (jezelf) de bal te gooien voordat je de iFetch weer 
aanzet. U kunt uw hond ook trainen om te “markeren” of op veilige afstand voor de machine en weg 
van de voorste parachute te blijven.

We hebben de iFetch ontworpen met de opening naar achteren gekanteld, om de hond aan te 
moedigen de bal van achteren te laten vallen. Hoewel de meeste honden heel snel leren waar 
ze moeten staan om te voorkomen dat ze door de bal worden geraakt, wordt menselijk toezicht 
aanbevolen totdat uw hond volledig is getraind.

Algemene trainingstips
• Train maximaal drie keer per dag met de iFetch en slechts 10-15 minuten per keer. Zo blijft fetch leuk en wordt het 

geen fetch bootcamp.

• Als u het gevoel heeft dat uw hond gefrustreerd raakt en niet in staat is de bal in de iFetch te krijgen , werk dan 
gewoon aan het versterken van zijn gedrag ten opzichte van de iFetch en zorg ervoor dat uw hond wordt beloond.

• Plan je training in een ruimte of ruimte met zo min mogelijk afleiding. Zorg ervoor dat het gebied vrij is van ander 
speelgoed, andere mensen en andere honden.

• Als uw hond de beloning probeert te krijgen via ander gedrag ( bijv . omrollen, opspringen, poten schudden, enz.), 
is het belangrijk dat u dit gedrag NIET beloont.

• Geniet van deze hechtingstijd met je pup. Het is gemakkelijk om gefrustreerd te raken als ze het niet meteen 
oppakken. Maar onthoud dat deze tijd met je pup kostbaar is. Ze vinden het heerlijk om je volledige aandacht te 
hebben.

TIPS EN TRAINING
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iFetch heeft een volledige lijn van apporteerspeelgoed, hersenspelletjes en 
graafspeelgoed. Ga naar goifetch.com voor meer informatie en shop nu.

iFetch Too 
De iFetch Too lanceert een standaard 
tennisbal van 10, 25 en 40 voet! Het 
heeft een ingebouwde oplaadbare 

batterij en is ideaal voor grotere rassen.

OOK VERKRIJGBAAR BIJ IFETCH

iFetch Frenzy
De iFetch Frenzy is een snel, niet-elektronisch hersenspel 

voor kleine tot middelgrote honden. Uw hond plaatst 
de mini-tennisbal in de bovenkant van het speeltje en 
klautert vervolgens om de bal te halen terwijl deze uit 

een van de drie kokers aan de onderkant rolt.

iDig Stay
De iDig Stay is het eerste in zijn soort 

graafspeelgoed voor elk ras. Verstop het 
favoriete speelgoed of lekkers van je hond in 
de drie kleppen in het speelgoed en kijk hoe 

ze weggraven om de schat te vinden.

iDig Go
De iDig Go is een stoffen pop-upversie van 

de iDig Stay. Verstop het favoriete speelgoed 
of lekkers van je hond in de drie kleppen en 

kijk hoe ze naar de schat graven. Opvouwbaar 
voor eenvoudig opbergen.
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iFetch werd in 2013 opgericht door 
een grootvader, Denny Hamill, en zijn 
tienerkleinzoon Grant. Ze vonden de iFetch-
ballenwerper uit in hun garage, aangespoord 
door de meedogenloze zoektocht van hun hond 
Prancer naar een fulltime ophaalpartner. Enkele 
jaren later snel vooruit, en iFetch is nog steeds 
een familieaangelegenheid. ” Bapa ” Denny is 
CEO, zijn dochter Debbie runt marketing en 
operations, en Grant werkt fulltime aan verkoop 
en klantenservice. Onze oprechte dank voor het 
steunen van ons onafhankelijke, kleine bedrijf!

DOE MEE MET HET PELOTON

Als je van je iFetch- producten houdt, laat dan een 
recensie achter. Uw positieve feedback helpt ons 

kleine bedrijf te groeien.

goifetch.com


