UWAGA!

Jeśli pas
pod klatka piersiowa jest poprawnie ustawiony,
międzygrzbietem a szelkami powinno być wystarczająco dużo miejsca,
żeby wsunąć dłoń.

NIGDY NIE ZOSTAWIAJ PSA W SZELKACH BEZ OPIEKI

Zabezpieczenie uchwytu na grzbiecie.
Aby dopasować przedni pas piersiowy należy go
rozwinąć, przeciągnąć przez owalny pierścień tak
aby pasek odblaskowy znajdował się po
zewnętrznej stronie. Następnie należy domknąć
łącząc pas powierzchniami rzepowymi. Jest
możliwość regulacji pasa piersiowego w takim
zakresie jak na grafice.

Pomiar psa przed wyborem rozmiaru szelek
Do wybrania optymalnego rozmiaru szelek niezbędne jest zmierzenie
obwodu klatki piersiowej psa. Pomiaru dokonujemy kilka centymetrów
(4 palce) za przednimi łapami. W przypadku najmniejszych rozmiarów:
baby 1 i baby 2 – pomiaru dokonujemy w odległości 2 palców.

Zakładanie szelek na psa
Przed założeniem szelek należy wyregulować pas piersiowy i pas
obejmujący obwód klatki piersiowej. Jeśli szelki będą za duże pies może
być wstanie się z niuch wysunąć. Natomiast jeśli będą za ciasne, będą
powodowały nie tylko dyskomfort dla psa, ale również mogą
powodować otarcia pod pachami.

Domkniecie uchwytu na grzbiecie jest istotne dla psów biegających
wolno. Jest kilka opcje mocowania uchwytu, może być zabezpieczony
patką z zatrzaskiem przy jednoczesnym unieruchomieniu ringu smyczy,
lub „spłaszczony” może być sam uchwyt albo sam ring. W przypadku
mniejszych rozmiarów mini-mini i mini uchwyty mogą być zamocowane
rzepem.
Co zrobić w przypadku wyślizgiwania się psa?
Gdy pies usiłuje wyślizgiwać się z uprzęży przez podparcie lub stara się
wyciągnąć głowę z obroży, należy unikać ciągnięcia za smycz.

WYBÓR WŁAŚCIWEGO ROZMIARU SZELEK JEST NIEZBĘDNY DO BEZPIECZNEGO I KOMFORTOWEGO UŻYWANIA.

Wybór właściwego rozmiaru szelek jest niezbędny do bezpiecznego i
komfortowego używania.
Uwaga!! Wybór niewłaściwego rozmiaru jak również niewłaściwa
regulacja pasów może skutkować wyślizgiwaniem się psa z szelek lub
obroży. Jeśli szelki są za małe - pas przenosi nacisk z przodu klatki
piersiowej na obwód.

Właściwy rozmiar szelek powinien pozostawić wystarczająco dużo
miejsca w obrębie pasa barkowego, aby pies miał swobodę ruchów.

Instrukcja prania
Prać ręcznie w temperaturze max.oC. Prać oddzielnie.

Przechowywać w miejscu suchym i z dala od promieni słonecznych.
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