LÄMNA ALDRIG HUNDEN KOPPLAD UTAN UPPSIKT!
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Avlastningsdynan under bröstkorgen är rätt inställt när man kan
stoppa in fingrarna mellan hundens rygg och selen.
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ATT VÄLJA RÄTT STORLEK OCH STÄLLA IN SELE

VAL AV RÄTT SELE STORLEK OUNDVIKLIGT FÖR BEKVÄM OCH SÄKER ANVÄNDNING
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Utveckling av Julius-K9® (1997) bröstbälte som
är öppningsbar och justerbar av karborreband.
Bröstbältet ska knäppas genom från hundens
bröstkorg. Trycket fördelas jämt över rygg och
bröstkorg och inte mot hundens hals. Mellan minimum och maximum kan selen hålla flera gånger av
hundensvikt.
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OBS! Sele i fel storlek, fel inställning eller koppel användning kan
hända att hunden kommer loss ur selen eller ur halsband. Om
hundselen är för liten då kan bröstbältet kan trycka hundenshals.
Val av fel storlek kan orsaka skada. Bröstbältet kan orsaka tryck
mot halsen istället för omfördela på bröstkorgen.

Selen har rätt storlek om vid Halsomkretsen där hundens hals är
tjockast finns kvar tillräckligt med plats och hundens ben kan röra
sig fritt. Om hundselen är för stort då kan hunden komma ur selen
med benen. Julius-K9 tar inget ansvar för problem orsakad av fel
val av storlek eller fel inställning av selen.

SÄKERT FASTHÅLLNING
Hållare på IDC® Powerselen har 4 olika inställningsmöjligheter.
Mini-Mini IDC® selen, samt K9 selens hållare kan fästas/täckas över
med kardborreband. Därmed minskar du risken för att fastna.
Speciellt viktigt för hundar som springer löst.
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STÄLLA IN RÄTTSTORLEK
För att välja rätt storlek är viktigast att mäta rätt. Bröstomkretsen mäts runt hundens bröstkorg där den är som störst, bakom
frambenen. Bakom frambenen med ca 4 fingrar, mäter vi runt
hundens bröstkorg för 0, 1, 2, 3 och 4 storlekar, samt två fingrar
för Baby1 och Baby2 storlek.
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VAD ÄR LÖSNINGEN OM HUNDEN BACKAR UR SELEN?
Om hunden börjar backa bak och försöker komma loss ur selen
eller dra huvudet ur halsbandet se till att inte hålla kopplet för hårt.
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OBS! FRÅN OCH MED FRÅN 1 SEPTEMBER 2016 FÖLJANDE INFORMATIONSBILDER ÄR
OBLIGATORISKKA FÖR ALLA ONLINE PLATTFORMAR DÄR JULIUS - K9® HUNDSELAR KAN
KÖPAS . PRODUKTINFORMATIONEN HAR ÄVEN ÄN VIDEO VILKET ÄR OCKSÅ OBLIGATORISK
FÖR ALLA WEBSHOP. ALLT DETTA FÖR ATT MINIMERA FELAKTIGA BESTÄLLNINGAR OCH
SKADAN AV FELAKTIGA ANVÄNDANDET AV PRODUKTEN.
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IDC® POWERSELE OCH K9® HUNDSELE
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ATT SÄTTA PÅ SELEN RÄTT
När vi ska sätta på hundselen måste se till att mellan bröstbälte
och bröstkorgen ställa in rätt avlastningsdynan som är skjutbar.
Om det är för löst då kan hunden backa ur den. Men om det är
inställt för hårt kan inte bara vara obekväm för hunden utan
spännen kan ge skavsår.

RENGÖRING OCH FÖRVARING
Går ej att tvätta i tvättmaskin!
Handtvätt max. 40 °C/105°F.
Tvätta separat!
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HÅLL PRODUKTEN TORR. UNDVIK UV STRÅLNING.

EU-PATENT OFFICE REGISTRERINGSNUMMER:
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