ETTERLAT ALDRI BUNDNE DYR UTEN TILSYN.

RIKTIG MÅTE Å TA MÅL OG TILPASSE SELESELETØYET PÅ.
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Brystreimen er stilt riktig hvis du kan stikke fingrene under selen
på hundens rygg.
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ADVARSEL!
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VALG AV RIKTIG SELE TIL DIN HUND ER SVÆRT VIKTIG FOR TRYGG OG BEHAGELIG BRUK.
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Innovasjonen av Julius-K9® (1997) er brystreimen som
tilpasses med borrelås. Brystreimen føres gjennom
holderingen og lukkes om seg selv fra hundens brystkasse. Innstillingen i intervallet mellom minimum- og
maksimum kan reimen holde det flerdobbelte av
hundens vekt.
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DEN RIKTIGE MÅTE Å TA MÅL PÅ
For valg av riktig sele til din hund er der svært viktig å ta presist
mål. Brystkassens omkrets måles ca. fire fingerbredde bak ved
hundens forbein for størrelse 0, 1, 2, 3 og 4, og to fingerbredde for
størrelse Baby1 og Baby2.
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Advarsel! Feil valg av størrelse, dårlig tilpasset sele eller feil bruk av
hundebånd kan føre til at hunden vrir seg ut av selen eller båndet. Hvis
hundeselen er for trang, vil brystreimen stramme rundt hundens hals.
Feil valg av størrelse kan medføre skader, for brystreimen vil flytte
trykk på nakken istedenfor å fordele det på brystkassen.

Selen er i riktig størrelse hvis det er nok plass ved skulderpartiet, og
hunden kan fritt bevege beina. Hvis hundeselen er for stor kan hunden
tre over brystreimen med forbeina. Julius-K9 frasier seg ansvaret for
skader forårsaket av feil valg av størrelse eller dårlig seleinnstilling.
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NB! FRA 1. SEPTEMBER 2016. ER DET OBLIGATORISK Å BRUKE BILDER MED DE FØLGENDE
OPPLYSNINGENE PÅ ALLE ONLINE PLATTFORMENE HVOR MAN KAN KJØPE JULIUS-K9®
HUNDESELER. PRODUKTBESKRIVELSEN SUPLERES MED EN VIDEOFILM, OG DET ER
OBLIGATORSIK Å VISE I NETTBUTIKKENE. VED HJELP AV DISSE KAN VI REDUSERE
RISIKOEN FOR SKADER PÅ GRUNN AV FEIL BESTILLINGER OG DÅRLIG BRUK.
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FOR IDC® POWERSELER OG K9® HUNDESELER
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HVA ER LØSNINGEN HVIS HUNDEN DIN BAKKER UT AV SELETØYET?
Hvis hunden begynner å dra baklengs eller forsøker å vri seg ut av
selen, eller å dra hodet ut av halsbåndet, må du passe på å ikke holde
båndet for stramt.
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SIKKER FESTING AV HÅNDTAKET PÅ RYGGEN
Håndtaket på IDC® Powerselen har 4 justeringsmuligheter. Man kan
feste enten bare den midterste ringen eller håndtaket, eller både ringen og håndtaket, eller ingen av delene. På IDC® seler i Mini, Mini-Mini
størrelse, og på K9 seler kan håndtaket festes/tildekkes med borrelås.
Dette reduserer risikoen for at håndtaket sitter fast.
Dette er særlig viktig for frittløpende hunder.

MÅTEN Å SETTE HUNDESELEN PÅ
Når du setter hundeselen på må du passe på å stille både brystreimen og stroppen under brystkassen riktig. Hvis stroppene sitter
for løst, kan hunden kravle baklengs ut reimen. Hvis stroppen
under brystkassen sitter for stramt, er det „kun” ubehagelig for
hunden, men hvis bryststroppen er for stram, kan spennet komme
til å sitte under hundens armhule og forårsake smertefull gnidning
av huden.

RENGJØRING OG LAGRING
Tåler ikke maskinvask!
Håndvask ved maks. 40 °C/105°F.
Må vaskes separat!

DET EUROPEISKE PATENTVERKET REGISTRERINGSNUMMER:
U09 00241, U10 00002, 001632258-0001
402010004256-0003, 402010005060-0006,
402010005060-0007, 402010005060-0008
402010005060-0012, 012040382
402010005060-0012

PRODUKTET OPPBEVARES PÅ ET TØRT STED, BESKYTTET FOR UV-STRÅLER.
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