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EFTERLAD ALDRIG BUNDNE DYR UDEN OPSYN!
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PAS PÅ!

Linen under brystkassen er indstillet rigtigt, hvis man kan
sætte sine fingre under seletøjet på ryggen af hunden.
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DEN RIGTIGE MÅDE AT TAGE MÅL OG INDSTILLE SELETØJET PÅ
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SIKKER FASTGØRELSE AF GREBET

HVAD SKAL MAN GØRE, HVIS HUNDEN BAKKER UD AF SELETØJET?

Hvis hunden går baglæns og på den måde prøver at tage
seletøjet af, eller tage halsbåndet af, skal man passe på ikke at
holde snoren for stramt.
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Modellen Julius-K9® (1997) er et brystbælte, der
åbnes og lukkes med velcro. Brystlinen føres
gennem holderingen og lukkes omkring sig selv
fra hundens brystkasse. Indstillingen i intervallet
mellem minimum og maksimum holder seletøjet
flere gange hundens vægt.
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FOR AT OPNÅ EN SIKKER OG BEHAGELIG ANVENDELSE ER DET NØDVENDIGT AT VÆLGE SELETØJ I DEN RIGTIGE STØRRELSE.
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DEN RIGTIGE MÅDE AT TAGE MÅL PÅ
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For at kunne vælge seletøj til hunden i passende størrelse er
det nødvendigt at tage præcist mål. Omkredsen af hundens
brystkasse måles ca. fire fingersbredde bag ved forbenene i
tilfælde af størrelse 0,1,2,3 og 4, og to fingersbredde af tilfælde
af størrelse Baby1 og Baby2.
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Seletøjet har den rigtige størrelse, hvis der er plads nok ved
skulderpartiet, og hundens ben kan bevæge sig frit. Hvis
seletøjet er for stort, kan hunden træde over brystlinen med
forbenene. Julius-K9 frasiger sig ansvaret for skader, forvoldt
af den forkerte seletøjsstørrelse eller den forkerte seletøjsindstilling.

yr

ig h

t

©c
p

opy r

ig ht

MÅDEN AT SÆTTE SELETØJET PÅ

Når man sætter seletøjet på, skal man være ekstra opmærksom på den rigtige indstilling af linen ved brystet og den under
brystkassen. Hvis linerne sidder for løst, kan hunden kravle
baglæns ud af den. Hvis linden under brystkassen sidder for
stramt, er det „kun” ubehageligt for hunden, men hvis brystlinen er for stram, kan spændet komme til at sidde under hundens
„armhule” og forårsage smertefuld afskrabning af huden.

Pas på! Den forkerte størrelse, seletøjsindstilling og snoranvendelse kan medføre, at hunden vrider sig fri af seletøjet eller
halsbåndet. Hvis seletøjet er for lille, vil brystlinen stramme om
hundens nakke. Den forkerte seletøjsstørrelse kan forårsage
skader. Brystlinen flytter trykket på nakken i stedet for at fordele den på brystkassen.
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PAS PÅ! FRA 1. SEPTEMBER 2016. ER DET OBLIGATORISK AT ANVENDE BILLEDER MED
NEDENSTÅENDE OPLYSNINGER PÅ ALLE ONLINE PLATFORMENE, HVOR DER KAN KØBES
JULIUS-K9® SELETØJ TIL HUNDE. PRODUKTBESKRIVELSEN SUPPLERES MED VIDEOFILM, OG
DET ER OBLIGATORISK AT VISE DEN I WEBSHOPS. VED HJÆLP AF DISSE KAN VI NEDSÆTTE
ANTALLET AF FORKERTE BESTILLINGER OG RISICI FOR SKADER, FORÅRSAGET AF FORKERT
BRUG TIL DET MINIMALE.
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TIL IDC® POWER SELETØJ OG K9® SELETØJ TIL HUNDE

Grebet på IDC® Power seletøjet har 4 justeringsmuligheder.
Man kan kun fastgøre den mellemste ring, eller grebet eller den
mellemste ring og grebet, eller ingen af delene. I tilfælde af IDC®
seletøj størrelse Mini, Mini-Mini, samt K9 seletøj kan grebet
fastgøres/dækkes til med velcro. Dermed kan faren for at det
sidder fast nedsættes til det minimale.
Det er især vigtigt i tilfælde af hunde, der løber frit.

RENSNING OG OPBEVARING
Kan ikke vaskes i vaskemaskine!
Håndvaskes ved maks. 40 °C/105°F.
Kan vaskes separat!

DEN EUROPÆISKE PATENTMYNDIGHED
REGISTRERINGSNUMMER:

U09 00241, U10 00002, 001632258-0001
402010004256-0003, 402010005060-0006,
402010005060-0007, 402010005060-0008
402010005060-0012, 012040382
PRODUKTET OPBEVARES PÅ ET TØRT STED, BESKYTTET FOR UV STRÅLING. 402010005060-0012
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