НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ЗАВЪРЗАНО ЖИВОТНО БЕЗ НАДЗОР!
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ПРАВИЛНО ВЗЕМАНЕ НА МЯРКА И НАПАСВАНЕ

ИЗБОРЪТ НА ПОДХОДЯЩ РАЗМЕР НА НАГРЪДНИКА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖЕН ЗА
БЕЗОПАСНОТТА И УДОБСТВОТО ПРИ УПОТРЕБАТА МУ.
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Разработката на марката Julius-K9® (от 1997 г.) е
гръден колан, който се отваря и регулира с
помощта на механизъм за бързо закопчаване чрез
прилепване на събираните части. Коланът се стяга
към себе си в областта на гърдите на кучето
посредством катарама. Нагръдникът задържа маса,
многократна на теглото на кучето в интервала
между минимална и максимална стойност.
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ПРАВИЛНО ВЗЕМАНЕ НА МЯРКА
Прецизното вземане на мярка е от съществено значение
за избор на подходящ нагръдник. Измерваме гръдната
обиколката на кучето зад предните крайници: на около
четири пръста при размери 0, 1, 2, 3 и 4, и на около два инча
при размери BABY1 И BABY2.

©c

opyr

ig ht

©c

r ig

ht

Max.
Max.

Min.

ig ht

Min.

opyr

Max.

©c

Max.

ig ht

НА НАГРЪДНИК ТИП IDC® POWER И НАГРЪДНИК ЗА КУЧЕТА ТИП K9®
ВНИМАНИЕ! ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. НА ВСЯКА ИНТЕРНЕТНА СТРАНИЦА, ПРЕДЛАГАЩА
ЗА ПОКУПКА НАГРЪДНИЦИ ЗА КУЧЕТА МАРКА JULIUS-K9®, Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
ПУБЛИКУВАНЕТО НА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ, ПРИДРУЖЕНА ОТ ИЛЮСТРАЦИИ.
ОПИСАНИЕТО НА ПРОДУКТА СЕ ДОПЪЛВА ОТ ВИДЕОФИЛМ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ СЪЩО Е
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИНИТЕ. С ТОВА СЕ НАМАЛЯВА ДО МИНИМУМ РИСКЪТ
ОТ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ПОГРЕШНА ПОРЪЧКА И НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА.
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ПОСТАВЯНЕ НА НАГРЪДНИКА ЗА КУЧЕТА

При поставяне на нагръдника се изисква повишено внимание
относно правилната дължина на ремъка под гръдния
колан и гърдите на кучето. Ако оставите ремъка прекалено
хлабав, кучето може и да се измъкне назад. Ако ремъкът под
гърдите на кучето е прекалено стегнат, то ще изпита “само”
изключително неприятно чувство, докато при много стегнат
гръден колан катарамата отива под мишниците на кучето и
протрива болезнено кожата му.

Ремъкът под гърдите е достатъчно дълъг, ако можем да
плъзнем пръстите си по гърба на кучето под нагръдника.
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ВНИМАНИЕ!
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Внимание! При избор на неподходящ размер, лошо
напасване на нагръдника и неправина употреба на повода
кучето може да се освободи от нагръдника или нашийника.
Ако нагръдникът е прекалено малък, гръдният колан стяга
врата на кучето. Погрешният избор на размер може да доведе
до нараняване. Гръдният колан упражнява натиск върху врата,
вместо да го разпредели върху гръдния кош.

Нагръдникът е с подходящ размер, ако в областта на рамото
остава достатъчно свободно пространство, и краката на
кучето могат да се движат свободно. Ако нагръдникът е
твърде голям, кучето може да прекрачи през гръдния колан
с предните си крака. Julius-K9 не носи отговорност за щети,
причинени от неподходящ размер или от лошо напасване на
нагръдника.
БЕЗОПАСНО ФИКСИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА
Дръжката на нагръдника IDC® Power предоставя 4 различни
опции за регулиране. Можем да фиксираме отделно само
средната халка, само дръжката, средната халка и дръжката, или
да оставим свободни и двете. При IDC® нагръдници с размери
Mini и Mini-Mini дръжката може да се фиксира/ прикрие с
механизъм за бързо закопчаване чрез прилепване на
събираните части. Това свежда до минимум риска от оплитане.
Горното е особено важно за кучета, които тичат на свобода.

КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО КУЧЕТО НИ СЕ ОСВОБОДИ НАЗАД ОТ
НАГРЪДНИКА?
Ако кучето започне да се движи назад и се опита да се измъкне
от нагръдника, или да извади главата си от нашийника, уверете
се, че не държите повода стегнат.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
Да не се пере в пералня!
Да се пере на ръка при температура
макс. 40 ° С / 105 ° F.

РЕГИСТРАЦИОНЕ НОМЕР НА ЕВРОПЕЙСКОТО
ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО:
U09 00241, U10 00002, 001632258-0001
402010004256-0003, 402010005060-0006,
402010005060-0007, 402010005060-0008
402010005060-0012, 012040382
402010005060-0012

РЕГИСТРАЦИОНЕ НОМЕР НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО:
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