SĂ NU LĂSAȚI NICIODTĂ UN ANIMAL LEGAT, FĂRĂ SUPRAVEGHERE!

LUAREA CORECTĂ A MĂSURII ȘI AJUSTAREA HAMULUI
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ATENŢIE!

Centura de sub piept este reglată corespunzător dacă putem să ne
introducem degetele sub hamul de pe spatele câinelui.
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ALEGEREA HAMULUI DE MĂRIMEA CORESPUNZĂTOARE ESTE NEAPĂRAT NECESARĂ PENTRU O UTILIZARE COMODĂ ȘI SIGURĂ..
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Noutatea hamurilor Julius-K9® (1997) o reprezintă
deschiderea și ajustarea acestor centuri de piept, cu
ajutorul închizătorilor cu scai. Centura de piept trebuie
trasă peste cap și închisă peste câine în partea pieptului. În
intervalul dintre reglajul minim și maxim, hamul poate să
țină multi-plul greutății câinelui.
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LUAREA CORECTĂ A MĂSURII
Pentru alegerea hamului de mărime potrivită este neapărat necesară
luarea corectă a măsurilor. Diametrul toracic al câinelui se măsoară în
spatele labelor din față la o distanță de circa 4 degete, pentru mărimile
0, 1, 2, 3 și 4, respectiv pentru mărimile Baby1 și Baby2 la două degete
distanță.
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ATENŢIE! ÎNCEPÂND DIN 1 SEPTEMBRIE 2016 PREZENTAREA URMĂTOARELOR
INFORMAȚII GRAFICE ESTE OBLIGATORIE PENTRU TOATE INTERFEȚELE ONLINE, DE
UNDE SE POT ACHIZIȚIONA HAMURI PENTRU CÂINI JULIUS-K9® EXPLICAȚIILE SUNT
ÎNSOȚITE DE O ÎNREGISTRARE VIDEO, A CĂREI PRZENTARE ESTE TOT OBLIGATORIE
PENTRU WEBSHOPURI. CU AJUTORUL ACESTORA REDUCEM LA MINIM RISCURILE
PROVENITE ÎN URMA UNOR COMENZI ERONATE ȘI GREȘITE.
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PENTRU HAMURI CANINE IDC® POWER ȘI HAMURILE PENTRU CÂINI K9®
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AȘEZAREA HAMULUI
La așezarea hamului trebuie să fim atenți la reglajul corect al centurii de
piept și al celui de sub piept. Dacă le lăsăm prea destinse, cățelul poate
chiar să iasă din ham în direcția posterioară. În timp ce hamul de sub
piept, dacă este reglat prea strâns, este foarte neplăcut pentru câine,
datorită centurii de piept reglate strâns, va ajunge la subsuoara câinelui,
provocându-i iritații dureroase..

CURĂȚARE ȘI PĂSTRARE
Nu se spală în mașina de spălat!
Spălare manuală la max. 40 °C/105 °F.
Se va spăla separat!

Atenţie! Consecințele alegerii greșite a măsurii hamului, a reglajului
acestuia și a unei utilizări neconforme a lesei poate fi eliberarea cățelului
din ham sau din zgardă. Dacă hamul este prea mic atunci centura de piept îl
va strânge pe cățel de gât. Alegerea unei mărimi necorespunzătoare poate
conduce la vătămarea animalului. Centura de la piept poate să aplice presiune pe gâtul animalului, în loc să disperseze această presiune pe piept.

Hamul are mărimea corespunzătoare dacă la nivelul spatelui rămâne un
spațiu liber îndeajuns, iar cățelul poate să-și miște picioarele în mod liber.
Dacă hamul este prea mare, atunci cățelul va putea ieși din ham, peste
centura de piept, cu picioarele din față. Julius-K9 nu își asumă nici o responsabilitate pentru daunele survenite în urma alegerii unei mărimi greșite
a hamului sau a reglajului necorespunzător al acestuia.

FIXAREA SIGURĂ A MÂNERULUI
Mânerul hamului IDC® Power are 4 posibilități de reglaj. Putem să fixăm doar
inelul din mijloc, separat doar mânerul, inelul mediu și mânerul sau nici unul
dintre acestea. La hamurile IDC®, de mărime Mini, Mini-Mini, precum și la
hamurile K9, mânerul se poate fixa/acoperi cu scai. Prin aceasta riscul de
agățare se diminuează la minim. Aceasta este foarte importan în cazul
cățeilor care aleargă liberi.

CE SOLUȚIE AVEM DACĂ CĂȚELUL IESE DIN HAM ÎN PARTEA POSTERIOARĂ?
DACĂ CĂȚELUL PORNEȘTE SPRE SPATE ȘI ÎNCEARCĂ SĂ IASĂ DIN HAM, SAU
ÎNCEARCĂ SĂ-ȘI TRAGĂ CAPUL DIN ZGARDĂ, SĂ FIM ATENȚI SĂ NU ȚINEM LESA PREA
ÎNTINSĂ.

NR. ÎNREGISTRARE AL OFICIULUI DE BREVETE UE
U09 00241, U10 00002, 001632258-0001
402010004256-0003, 402010005060-0006,
402010005060-0007, 402010005060-0008
402010005060-0012, 012040382
402010005060-0012

PRODUSUL SE VA PĂSTRA ÎN LOCURI USCATE ȘI PROTEJATE DE RAZELE UV.

©c

op

yr

