HELYES MÉRETVÉTEL ÉS HÁMBEÁLLÍTÁS
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FIGYELEM!

SOSE HAGYJUNK EGY KIKÖTÖTT ÁLLATOT FELÜGYELET NÉLKÜL!

A MEGFELELŐ MÉRETŰ HÁM KIVÁLASZTÁSA ELKERÜLHETETLEN A BIZTONSÁGOS ÉS KÉNYELMES HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN..
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A Julius-K9® fejlesztése (1997) a tépőzárral nyitható és
állítható mellöv. A mellövet egy bújtatón keresztül kell
önmagára zárni a kutya mellkasa felől. A minimum és
maximum beállítás közötti intervallumban a hám a kutya
súlyának többszörösét megtartja.
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IDC® POWERHÁMOKHOZ ÉS K9® KUTYAHÁMOKHOZ
FIGYELEM! 2016. SZEPTEMBER 1-TŐL AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK ÁBRÁS MEGJELENÍTÉSE VALAMENNYI ONLINE
FELÜLETEN KÖTELEZŐ, AHOL JULIUS-K9® KUTYAHÁMOK VÁSÁROLHATÓK. A TERMÉKMAGYARÁZAT VIDEÓFILMMEL
VAN KIEGÉSZÍTVE, MELYNEK MEGJELENÍTÉSE SZINTÉN KÖTELEZŐ A WEBSHOPOKBAN. MINDEZZEL
A MINIMÁLISRA CSÖKKENTJÜK A TÉVES RENDELÉS ÉS HIBÁS HASZNÁLATBÓL EREDŐ KÁROK KOCKÁZATÁT.

A mellkas alatti heveder akkor megfelelő bőségű, ha a kutya hátán a
hám alá be tudjuk csúsztatni az ujjainkat.
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Figyelem! A helytelen méretválasztás, hámbeállítás és pórázhasználat
következménye lehet, hogy a kutya kiszabadul a hámból vagy a nyakörvből.
Ha a kutyahám túl kicsi, akkor a mellöv a kutya nyakát szorítja. A helytelen
méretválasztás sérülést okozhat. A mellöv a nyomást a nyakra helyezheti
ahelyett, hogy a mellkason osztaná el.

A hám akkor megfelelő méretű, ha a váll résznél elég szabad hely marad,
és a kutya lábai is szabadon mozoghatnak. Ha a kutyahám túl nagy, akkor
a kutya a mellső lábaival átléphet a mellövön. A rossz méretválasztásból, illetve a rossz hámbeállításból eredő károkért a Julius-K9 nem vállal
felelősséget.

BIZTONSÁGOS FOGÓRÖGZÍTÉS
Az IDC® Powerhámon található fogó rész 4-féle állítási lehetőséggel
rendelkezik. Rögzíthetjük külön csak a középkarikát, külön csak a fogót, a
középkarikát és a fogót, vagy egyiket sem. A Mini, Mini-Mini méretű IDC®
hámoknál, valamint a K9 hámok esetében a fogantyú tépőzárral rögzíthető/
takarható le. Ezzel minimálisra csökkenthető a beakadás veszélye.
Különösen fontos ez a szabadon futó kutyák esetében.

ig ht

ig

ht

HELYES MÉRETVÉTEL
A megfelelő méretű kutyahám kiválasztásához elengedhetetlen a pontos méretvétel. A kutya mellkasának körfogatát a mellső lábak mögött
körülbelül négyujjnyi távolságra mérjük a 0, 1, 2, 3 és 4-es méreteknél,
illetve két ujjnyira a Baby1 és Baby2 méret esetén.
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A KUTYAHÁM FELHELYEZÉSE
A kutyahám felhelyezésekor fokozottan figyelnünk kell a mellöv és
a mellkas alatti heveder helyes beállítására. Ha túl lazára hagyjuk a
hevedereket, akkor a kutya hátrafelé akár ki is bújhat belőle. Míg a túl
szűkre állított mellkas alatti heveder “csupán” rendkívül kényelmetlen a
kutyának, addig a szorosra állított mellöv következtében a csat a kutya
hónalja alá kerül, és a bőrét fájdalmasan kidörzsöli.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS:
Mosógépben nem mosható!
Kézi mosás max. 40 °C/105°F.
Elkülönítve mosható!

MI A MEGOLDÁS, HA KUTYÁNK HÁTRAFELÉ KIBÚJIK A HÁMBÓL?
Ha a kutya megindul hátrafelé és megpróbál kibújni a hámból, vagy
megpróbálja kihúzni a fejét a nyakörvből, ügyeljünk arra, hogy ne tartsuk
feszesen a pórázt.

EU SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁM:
U09 00241, U10 00002, 001632258-0001
402010004256-0003, 402010005060-0006,
402010005060-0007, 402010005060-0008
402010005060-0012, 012040382
402010005060-0012

A TERMÉK SZÁRAZ HELYEN ÉS UV SUGÁRZÁSTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ.
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