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Belangrijke veiligheidsvoorschriften 

1. Controleer altijd nogmaals of alle banden en gespen correct 
zijn vastgemaakt voordat je erop uittrekt met je hond. 
Probeer het hondentuigje heen en weer te bewegen en zorg 
ervoor dat het niet te ver naar de ene of de andere kant 
schuift, dan zit deze namelijk te los.

2. Onthoud de 2 vinger regel. Je moet in staat zijn om 2 vingers 
tussen je hond en elk deel van het hondentuigje te kunnen 
plaatsen na een juiste afstelling. Het mag ook de beweging 
van je hond niet belemmeren of tegen de huid wrijven. Let 
op! Zit het tuigje te strak dan kunnen er wondjes of irritatie 
ontstaan op de hondenhuid.

3. Het hondentuigje is niet bedoeld om de hele dag te dragen. 
Laat je hond het alleen dragen tijdens noodzakelijke 
activiteiten, zoals het uitlaten of tijdens training.

4. Als je hond zich ongemakkelijk voelt bij het dragen van het 
hondentuigje of als je denkt dat het tuigje niet goed past of 
aansluit bij het lichaam van je hond doe het dan af en stuur 
deze retour.

5. Indien je hond in de groei is of in korte tijd veel is afgevallen 
of is aangekomen, dan is het belangrijk om het hondentuigje 
tijdig te verstellen om ongemak bij je hond te voorkomen.

6. Houd het hondentuigje en de zak waarin deze 
geleverd wordt uit de buurt van baby’s of kinderen om 
verstikkingsgevaar te voorkomen. 

Gebruiksaanwijzing  
Hondentuigje
Inhoud van de verpakking
• 1 hondentuigje
• 1 Nederlandse handleiding

Dit hoogwaardige hondentuigje van S.old is speciaal ontworpen voor meer 
wandelplezier met jouw viervoeter. Het tuigje heeft een No-Pull ring zodat je 
je hond beter onder controle kunt houden wanneer deze aan de lijn trekt. De 
zachte stof en ademende vulling vormen zich goed om het hondenlichaam 
zodat deze comfortabel te dragen is. Zorg ervoor dat het tuigje niet te groot 
óf te klein is en raadpleeg altijd de maattabel voorafgaand het dragen om te 
kijken of je de juiste maat hebt aangeschaft voor jouw hond.
 
Let op! Heb je de juiste maat voor je hond? Lees dan verder in het stappen-
plan hoe je het hondentuigje op een juiste manier afstelt.

Tip 
Je kunt het hondentuigje reinigen door middel van een handwas. 
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Hoe ga je te werk
Stap 1. Hoe doe ik het hondentuigje om bij mijn 
hond?
Maak de borstbanden en aan een zijde de nek-
band langer. Schuif het tuigje over het hoofd van 
je hond. Het S.old logo moet op de voorkant van 
het hondentuigje staan en komt dus op de borst 
van je hond. Leg de onderste band tussen de twee 
voorpoten van je hond, onder de buik.

Stap 2. Hoe pas ik de maat aan?
Als het hondentuigje op een juiste manier is ge-
plaatst kun je beide gespen aan de zijkant vast-
maken. Gebruik de vier verstelbanden (twee om 
de nek, twee om de borst) om het hondentuigje te 
verstellen. Schuif de schuifregelaar en trek/duw 
de banden erdoor heen om een goede pasvorm 
te creëren. Mocht het tuigje veel versteld moeten 
worden, is het voor de hond prettiger hem even 
af te doen. Als het hondentuigje goed is afgesteld 
dan moet je twee vingers tussen het hondentuigje 
en elk deel van het lichaam van je hond kunnen 
plaatsen. Het hondentuigje moet goed passen 
zonder de beweging van de hond te beperken. 

Als er meer dan 2 vingers tussen passen, is het 
hondentuigje te groot en moet je verder verstellen. 
Zie voor meer uitleg stap 3 en 4.

Stap 3. Hoe verander ik de maat van de nekband?
De bovenste afbeelding verwijst naar de minimale 
nekpositie. Om de nekbanden strakker te maken 
doe je het volgende: Voer de banden door de 
schuifregelaars, zodat de schuifregelaars dich-
terbij het rugpand komen en weg van de voorste 
D-ring tot de gewenste maat bereikt is.
 
De onderste afbeelding verwijst naar de maximale 
nekpositie. Om de nekbanden losser te maken doe 
je het volgende: Trek de nekbanden weg van het 
rugpand, zodat deze dichterbij de bevestigingsring 
aan de voorzijde komen totdat de gewenste maat 
bereikt is. Na het stellen van alle schuifregelaars 
trek je de banden strak om overtollige banden 
netjes weg te werken.

Stap 4. Hoe verander ik de maat van de borst-
band?
De bovenste afbeelding verwijst naar de minimale 
positie van de borst. Om de borstband strakker 
te maken doe je het volgende: Voer de banden 
door de schuifregelaars en breng de schuifrege-
laar richting de zij gespen tot de gewenste maat 
bereikt is.
 
De onderste afbeelding verwijst naar de maximale 
positie van de borst. Om de borstband losser te 
maken doe je het volgende: Houd de schuifrege-
laar met één hand vast en trek de band omlaag tot 
de gewenste maat is bereikt.
Na het stellen van alle schuifregelaars trek je de 
banden strak om overtollige banden netjes weg te 
werken.
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Maattabel

Maat Nekomtrek Kopomtrek Borstomtrek 1 Borstomtrek 2

S 31-39 cm < 38 cm 40-53 cm 24.5 cm

M 36-56 cm < 55 cm 42-61 cm 28 cm

L 45-63 cm < 62 cm 45-86 cm 31 cm

XL 50-70 cm < 69 cm 71-95 cm 31 cm

Nekomtrek

Gebruik de exacte nek en borstomtrek om te bepalen welk tuigje je hond het beste 
past. Meet het breedste deel van het hoofd op om de kopomtrek te bepalen.
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