BAĞLI BİR HAYVANI ASLA TEK BAŞINA BIRAKMAYINIZ
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Köpeğin yeleğin karın kısmının tam olarak yerine oturduğunu tespit etmek
şöyle olmaktadır: eğer köpeğin sırt kısmında yeleğin altına iki parmağımız
sığıyorsa, tam demektir.
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TAM ÖLÇÜLERİN ALINMASI VE BOYUNUN AYARLANMASI

ÖLÇÜSÜ TAM OLAN KÖPEK YELEĞİNİN SAPTANMASI, HEM GÜVENLİK VE HEM DE RAHAT KULLANIM
AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİDİR.
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A Julius-K9® YELEKİ TASMA (1997) cırcırlı fermuarla açılıp
kapatılan ve sıkılığı ayarlanabilen bir yelekli tasmadır. Yelek köpeğin boynundan doğru sokularak göğüs kısmında
bağlanır ve sıkılanır. Minimum ve maksimum ayarlar arasındaki kısımda yelekli tasma köpeğin ağırlığının birkaç
katını taşıyabilecek kadar güçlüdür.
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DİKKAT. 1 EYLÜL 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN JULIUS-9 KÖPEKLER İÇİN YELEKLİ
TASMALARIN SATILDIĞI BU ALANDA FAALİYET GÖSTEREN TÜM İNTERNET SİTELERİNDE
AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİN YAYINLANMASI ZORUNLUDUR. ÜRÜNLERİN TANITIMI İÇİN ÖZEL
VİDEOLAR DA BULUNMAKTADIR. BU VİDEOLARIN BU SHOPLARDA BULUNDURULMASI DA
ZORUNLUDUR. BUNLAR YARDIMIYLA YANLIŞ ÖLÇÜ ALMA VE YANLIŞ KULLANMA İMKANI
AZALACAKTIR.
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IDC® POWER YELEKLİ TASMALARI İÇİN VE K9® KÖPEK YELEKLİ TASMA İÇİN
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ÖLÇÜNÜN TAM OLARAK ALINMASI
Ölçüsü tam olan köpek yeleğinin belirlenebilmesi için tam olarak
ölçülerin alınması gerekmektedir. Ölçüyü alırken 0, 1, 2, 3 ve 4. numaralı
modellerde köpeğin göğüs kısmından, ön ayaklarının arkasında yaklaşık
dört parmak kadar boşluk bırakmak gerekmektedir. Baby1 ve Baby2
modellerde ise iki parmak boşluk bırakmak gerekir.
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KÖPEK YELEĞİNİN TAM OLARAK TAKILMASI
Köpeğin yeleğini takarken yelek kısmının ve köpeğin karın kısmını
kavrayan bağlantının tam olarak oturup ayarlanmasına özen göstermek
gerekir. Eğer fazla gevşek bırakılırsa köpek kendini geriye doğru çekerek
bu yelekten rahatça kurtulabilir. Ancak çok dar da olmamalıdır. Çünkü
çok dar olursa bu durumda yelek „sadece” rahatsızlık vermekle kalmaz,
ama daha da dar olarak ayarlanırsa bu durumda köpeğin ön bacaklarının altında ona acı veren yaraların açılmasına neden olabilir.

Dikkat! Eğer ölçü iyi tespit edilemez ise ya da yelek iyi ayarlanamaz ve
tasma düzgün bağlanamaz ise bu durumda köpek, yeleği ya da tasmayı çıkarabilir. Eğer ölçüyü iyi ayarlayamazsanız bu durumda böylesi bir yelek ve
tasma kullanmanın sonucu köpeğin yelekten ve tasmadan çıkıp kurtulması
söz konusu olabilir. Eğer yelek gereğinden küçükse bu durumda köpeğinizin
boynunu sıkabilir. İyi ölçüsü alınamayan yelek köpeğinizde yaralanmalara
neden olabilir. Bu durumda yelek, basıncı göğüs kısmında dağıtacağına
boyun kısmına aktarır.

Yeleğin ölçüsünün iyi olduğunun göstergesi köpeğin omuz kısmında gerektiği kadar yer kalmış olmasıdır. Bu durumda köpeğinizin ayakları da rahat
hareket eder. Eğer yelek kısmı çok gevşek bırakılmışsa köpeğiniz ön ayaklarını çekerek yelekten kurtulabilir. Julius-K9 yanlış model seçmekten ya da
yanlış ölçüden doğabilecek olan zararlar için sorumluluk üstlenmemektedir.

GÜVENLİK İÇİN TUTMA KISMI
Az IDC® Power yelekte mevcut olan güvenlik için tutma kısmı 4 farklı ayar
yapma şansına sahiptir. İstenirse sadece ortadaki yuvarlak için ayarlanabilir.
Ya da sadece tutma kısmı olarak kullanılabilir. Ya da hem yuvarlak ve hem
tutma kısmı olarak kullanılabilir. Veya istenirse hiç biri için kullanılmaz. A
Mini, Mini-Mini model IDC® yeleklerde, ve de a K9 yeleklerde bu tutma kısmı
cırcır fermuarlarla bağlanabilir. Ve de üstü kapatılabilir böylece gizlenebilir.
Böylece bir yere takılma şansı asgariye indirilir. Bu koşmayı seven köpeklerle
ilgili olarak son derece önemli bir önlemdir.

EĞER KÖPEK YELEKTEN GERİYE DOĞRU ÇIKARSA ÇÖZÜM İÇİN NE YAPILABİLİR?
Eğer köpek geri geri giderek kendini çekerek yelekten kurtulmaya çalışırsa
ya da kafasını çekerek tasmadan çıkarmaya çalışırsa bu durumda yapmamız
gereken şey bağını çok sıkı yani gergin tutmamaktır

TEMİZLEME VE BAKIM
Çamaşır makinesiyle yıkamayınız !
Elle yılama, en fazla. 40 °C/105°F.
Ayrı yıkayınız!

BU ÜRÜN KURU BİR YERDE VE ISINLARDAN UZAK TUTULMALIDIR.
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