
Petnešos yra tinkamo dydžio, jei ties pečių dalimi lieka 
pakankamai laisvos vietos, ir šuns kojos gali laisvai judėti. Jei 
petnešos šnims per didelės, šuo užpakalinėmis kojomis gali 
peržengti krūtinės diržą. „Julius-K9” neprisiima atsakomybės 
už žalą dėl blogai pasirinkto dydžio ar dėl blogai sureguliuotų 
petnešų. 

Dėmesio! Neteisingai pasirinkus dydį, sureguliavus diržą ir 
netinkamai naudojant pavadėlį, šuo gali išsinerti iš petnešų 
arba iš antkaklio. Jei petnešos šunims per mažos, krūtinės 
diržas veržia šuns kaklą. Neteisingai parinkus dydį galima 
sužeisti šunį. Krūtinės diržas, vietoj to, kad paskirstytų spau-
dimą krūtinės ląstai, gali spausti kaklą.

SAUGUS RANKENOS PRITVIRTINIMAS
Ant „IDC® Power” petnešų esanti rankenos dalis turi 4 reguli-
avimo galimybes. Galime pritvirtinti atskirai tik žiedą, atskirai 
tik rankeną, žiedą ir rankeną arba nė vieno iš jų. Mini, Mini-Mini 
dydžio „IDC®” petnešų ir „K9” petnešų atveju rankeną galima 
pritvirtinti/uždengti lipnia juosta. Tuo galima iki minimumo 
sumažinti užsikabinimo riziką.
Tai ypač svarbu laisvai lakstančių šunų atveju.

KĄ DARYTI, JEI MŪSŲ ŠUO ATBULAS IŠSINERIA IŠ PETNEŠŲ?
Jei šuo traukiasi atbulas ir bando išsinerti iš petnešų arba 
bando ištraukti galvą iš antkaklio, atkreipkime dėmesį, kad 
pavadėlis nebūtų įtemptas. 

DĖMESIO! NUO 2016 M. RUGSĖJO 1 D. VISOSE INTERNETO PLATFORMOSE, KURIOSE GALIMA 
NUSIPIRKTI PETNEŠAS ŠUNIMS „JULIUS-K9®”, PRIVALOMA PATEIKTI ŽEMIAU ESANČIĄ 
INFORMACIJĄ SU ILIUSTRACIJOMIS. INFORMACIJA APIE GAMINIUS PAPILDYTA VIDEOFILMU, 
KURĮ TAIP PAT PRIVALOMA PATEIKTI INTERNETINĖSE PARDUOTUVĖSE. TUO IKI MINIMUMO 
SUMAŽĖS KLAIDINGŲ UŽSAKYMŲ IR ŽALOS DĖL NETEISINGO PANAUDOJIMO RIZIKA. 

TEISINGAS IŠMATAVIMAS IR PETNEŠŲ SUREGULIAVIMAS
„IDC® POWER” IR „K9®” ŠUNŲ PETNEŠOMS

TEISINGAS IŠMATAVIMAS
Norint pasirinkti tinkamo dydžio petnešas šunims, ypač svarbu 
tiksliai išmatuoti šunį. 0, 1, 2, 3 ir 4 dydžio atveju šuns krūtinės 
ląstos apimtį reikia matuoti nuo priekinių kojų maždaug keturių 
pirštų atstumu, o Baby1 ir Baby2 dydžio atveju – dviejų pirštų 
atstumu.

KAIP UŽDĖTI PETNEŠAS ŠUNIMS
Uždedant petnešas šunims, labai svarbu atkreipti dėmesį, kad 
būtų teisingai sureguliuotas krūtinės diržas ir diržas po krūtinės 
ląsta. Jei diržai bus per laisvi, šuo atbulas gali net išsinerti iš 
jo. Jei diržas, esantis po krūtinės ląsta, per stipriai užveržtas jis 
bus „tik” labai nepatogus šuniui, tuo tarpu dėl stipriai suveržto 
krūtinės diržo sagtis atsiras po šuns pažastimi ir skausmingai 
nutrins jam odą.

ES PATENTŲ BIURO REGISTRACIJOS NUMERIS:
U09 00241, U10 00002, 001632258-0001
402010004256-0003, 402010005060-0006,
402010005060-0007, 402010005060-0008
402010005060-0012, 012040382
402010005060-0012

VALYMAS IR LAIKYMAS
Negalima skalbti skalbimo mašinoje!
Skalbti rankomis maks. 40 °C/105°F temperatūroje.
Skalbti atskirai!

DĖMESIO!
NIEKADA NEPALIKIME PRIRIŠTO GYVŪNO BE PRIEŽIŪROS!

GAMINĮ LAIKYTI SAUSOJE VIETOJE IR SAUGOTI NUO UV SPINDULIŲ.
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„Julius-K9®” patobulintas modelis (1997) – lipnia ju-
ostele atsegamos ir reguliuojamos petnešos. Krūtinės 
diržą reikia perkišti per kilpą ir užfiksuoti ties šuns 
krūtinės ląsta. Intervale tarp minimalios ir maksimali-
os padėties petnešos išlaiko svorį, kelis kartus didesnį 
už šuns svorį.

KAD PETNEŠOS BŪTŲ SAUGIOS IR PATOGIOS, BŪTINA PASIRINKTI TINKAMĄ DYDĮ.

Diržas, esantis po krūtinės ląsta, yra tinkamo dydžio, jei po 
diržu ties šuns nugara galime įkišti pirštus.


