
TURVALLINEN KAHVANKIINNITYS
IDC® Powervaljaissa olevassa kahvassa on neljä erilaista kiinnity-
smahdollisuutta. Voit kiinnittää vain keskirenkaan tai vain kahvan 
tai molemmat tai et kumpaakaan. Mini ja Mini-mini kokoisissa ID-
C®valjaissa sekä K9 valjaissa kahvan voi kiinnittää/peittää tarraki-
innityksellä. Näin takertumisen vaaraa voidaan vähentää minimiin.
Tämä on erityisen tärkeää juoksevien koirien tapauksessa.

MITÄ TEHDÄ, JOS KOIRA VAPAUTTAA ITSENSÄ TAAKSEPÄIN 
PERUUTTAMALLA?
Jos koira alkaa peruuttaa ja yrittää vapautua valjaista tai vetää 
päänsä  kaulapannan läpi, koeta olla pitämättä remmiä tiukalla.

HUOM! 2016 SYYSKUUN 1. ALKAEN ALLA OLEVIEN KUVALLA VARUSTETTUJEN TIETOJEN ESILLEPANO 
ON PAKOLLISTA KAIKILLA ONLINE-SIVUILLA, JOILLA JULIUS-K9 KOIRANVALJAAT OVAT OSTETTAVISSA. 
TUOTESELOSTEESEEN ON LIITETTY VIDEOFILMI, JONKA ESITTÄMINEN NETTIKAUPOISSA MYÖS ON 
PAKOLLISTA. NÄIN VÄHENNÄMME VIRHETILAUSTEN JA VÄÄRINKÄYTÖISTÄ AIHEUTUVIEN VAHINKOJEN 
MÄÄRÄN MINIMAALISEKSI.

OIKEA MITTAUS JA VALJAIDEN SÄÄTÖ 
IDC® POWERVALJAISIIN JA K9® KOIRANVALJAISIIN

OIKEA MITTAUS
Oikein suoritettu mittaus on välttämätöntä sopivan koiranval-
jaan valitsemisessa. 0, 1, 2, 3 ja 4 kokojen tapauksessa koiran 
rinnanympärys mitataan etujalkojen takaa noin neljän sormen 
mitan etäisyydeltä tai Baby1 ja Baby2 kokojen tapauksessa 
noin kahden sormen mitan etäisyydeltä.

KOIRANVALJAIDEN VALJASTUS
Koiranvaljaita kiinnittäessämme meidän tulee olla erityisen tarkkana 
rintavyön ja rintakehän alapuolella olevan vyön oikein säätämisessä. 
Jos jätämme vyöt liian löysiksi, koira voi peruuttamalla päästä niistä 
jopa irti. Toisaalta jos rintakehän alapuolella oleva vyö on kiristetty liian 
ahtaaksi, se on „vain” todella epämukava koiralle, ja taas aivan tiukaksi 
kiristetyn valjaan seurauksena solkiosa osuu koiran kainaloon ja hiertää 
ihoa kivuliaasti.

EU PATENTTIVIRASTO REKISTERÖINTI 
NUMERO:
U09 00241, U10 00002, 001632258-0001
402010004256-0003, 402010005060-0006,
402010005060-0007, 402010005060-0008
402010005060-0012, 012040382
402010005060-0012

PUHDISTUS JA SÄILYTYS
Ei konepesua!
Pestävä käsin max. 40 °C/105°F.
Pestävä erikseen!

HUOM!
VALJASTETTUA KOIRAA EI SAA KOSKAAN JÄTTÄÄ ILMAN VALVONTAA!

SÄILYTETTÄVÄ KUIVASSA PAIKASSA UV SÄTEILYLTÄ SUOJATTUNA .
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Tarrakiinnityksellä avattava ja säädettävä rintavyö 
on Julius-K9®-n kehittelemä (1997). Rintavyö sul-
jetaan pujottamalla vyö vyölenkistä koiran rinnan 
kohdalta. Valjaat kestävät koiran moninkertaisen 
painon minimi ja maksimi säädön välillä.

Koiran rintakehän alla oleva vyö on silloin sopivan väljä, jos 
voimme pujottaa sormemme valjaiden alle selkäpuolelta.

Valjaat ovat silloin sopivan kokoiset, jos koiran olkapäille jää tar-
peeksi vapaata tilaa, ja sen jalat pääsevät liikkumaan vapaasti. Jos 
valjaat ovat liian suuret, silloin koira pystyy astumaan etujaloillaan 
rintavyön läpi. Julius-K9 ei vastaa väärin valitun koon tai väärin 
säädetyn valjaan aiheuttamista vahingoista.

Huom! Väärin valitun koon, virheellisen valjastuksen tai rem-
minkäytön seurauksena koira saattaa vapautua valjaista tai kaula-
pannasta. Jos valjaat ovat liian pienet, rintavyö saattaa kiristää 
koiran niskaa. Väärä kokovalinta voi aiheuttaa loukkaantumisia. 
Rintavyö saattaa  aiheuttaa rasitusta niskassa sen sijaan että se 
jakaantuisi rintakehälle.
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SOPIVAN KOKOISEN VALJAAN VALITSEMINEN ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ TURVALLISEN JA 
MUKAVAN KÄYTÖN TAVOITTAMISEKSI.


