HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Musher Koyuk / Musher Balance / Musher Takotna
rugalmas szár

Biztonsági figyelmeztetés:



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



Mindig ügyeljünk arra, hogy a rugalmas szár ember felöli végén ne maradjon
karabiner, mert a megfeszített szár elengedése esetén kért okozhat a
környezetben, vagy a kutyában.

A termék rendeltetésszerű használata:
1.

A rugalmas szár karabinerrel nem rendelkező végét akasszuk az övön található
karabinerbe. Ha nem használunk övet, akkor fogjuk kézben.

2. A rugalmas szár forgó karabineres végét akasszuk a kutya hámjának erre
kialakított részébe (Musher hámok esetén a hám becsatolási pontján lévő zöld
3.

madzagkarikába)

Használat után száraz, tűző napfénytől védett helyen tároljuk

Tisztítás és ápolás:
Langyos, szappanos vízben kézzel mosható. Ne használjunk erős vegyszert!
Szárítógéppel és tűző napon történő szárítása tilos!

USER GUIDE
Musher Koyuk / Musher Balance / Musher Takotna flexible
leash

Safety warning:


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



Always make sure that there are no carabiners left on the end held by the person,
as releasing the leash when taut may damage the dog or others.

Proper use of the product:
1.

Attach the end of the leash containing no carabiner to the carabiner on the belt.
When not using a belt, hold it in hand.

2. Attach the end of the leash with the carabiner to the appropriate connecting point

on dog’s harness (in case of Musher harnesses, this is the green cord loop near the
buckling point).

3.

After use, store the product in a dry area protected from direct sunlight.

Cleaning and maintenance:
May be washed manually in lukewarm water with soap.
Do not use potent chemical products.
Never dry the product in the hot sun or using a drier.

