
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Musher Balance hám  

Biztonsági figyelmeztetés: 

 A hám épségét minden használatba vétel előtt ellenőrizzük! A sérült vagy 
elhasználódott termék balesetveszélyes lehet, használatát nem javasoljuk. 

 A bekötési pontnál használt zöld zsinórt elhasználódás esetén cserélni kell! Igény 
szerint az ügyfélszolgálaton keresztül beszerezhető. 

 A termék nem javasolt súlyhúzó tevékenység végzéséhez. 

A termék rendeltetésszerű használata: 

1. A hámon 2 állítható heveder található. Első használat előtt a hevedereket engedjük 
ki úgy, hogy a hám feltehető legyen a kutyára. A kutya fejét áthúzva adjuk a rá a 
hámot úgy, hogy a kör alakú logó a kutya frontján (mellkasán) helyezkedjen el. 

2. A mellkas hevedereket húzzuk meg úgy, hogy a bélelt heveder a bordakosár utolsó 
bordáin fusson felfele akkor is, ha a kutya belefeszül a hámba húzás közben. 
Ügyeljünk arra, hogy a hevederek mindkét oldalon szimmetrikusan legyenek 
beállítva. 

3. A két hátsó hevedert húzzuk meg úgy, hogy a hevederek összevarrása kb. a 
faroktőhöz essen. Ügyeljünk arra, hogy a hevederek mindkét oldalon 
szimmetrikusan legyenek beállítva. 

4. Levételhez bújtassuk ki a kutya elülső lábait a bélélt hevederekből és a fejen 
áthúzva előre vegyük le a hámot. 

5. Ne felejtsük el időszakosan ellenőrizni, hogy igényel-e a kutya méret változása 
miatt a hám méret állítást. 

Tisztítás és ápolás: 

Maximum 30 fokon, mosógépben mosható. A fém alkatrészek miatt mosózsák használata 
ajánlott. Szárítógéppel és tűző napon történő szárítása tilos! 

 

 

 

 



 

USER GUIDE  

Musher Balance harness 

Safety warning: 

 Always check the integrity of the harness before each use. Using a damaged or 
worn product may cause accidents and is therefore not recommended. 

 The green cord at the securing point must be replaced if worn. Contact the support 
service to purchase it. 

 The product is not recommended for moving heavy materials. 

Proper use of the product: 

 There are two adjustable straps on the harness. Before first-time use, loosen the 
straps so the harness can be equipped on the dog. Pass the dog’s head through the 
harness so that the circular logo is situated in the front. 

 Tighten the chest straps so that the lined strap runs over the last rib even when 
the dog is pushed against the harness during pulling. Make sure the straps on the 
two sides are adjusted symmetrically. 

 Tighten the two rear straps so that the stitching is approximately at the tail’s 
stem. . Make sure the straps on the two sides are adjusted symmetrically. 

 To remove, get the dog’s forelegs out of the lined straps, then pass the harness 
forward over the head. 

 Make sure to periodically check whether the harness size requires adjustment due 
to changes in the dog’s size. 

Cleaning and maintenance: 

May be washed in a washing machine at 30ºC max. Because of the metal components, it is 
recommended to use a mesh laundry bag. 

Never dry the product in the hot sun or using a drier. 

 

 

 

 


