
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  

Musher Pawtrail kutya hátizsák  

Biztonsági figyelmeztetés 

 Minden használat előtt ellenőrizzük a termék épségét!  
 A sérült vagy elhasználódott termék balesetveszélyes lehet, használatát 

nem javasoljuk! 

A termék rendeltetésszerű használata: 

1. A hátizsák csatos pántjait kapcsoljuk ki.  
2. A mellkas körül a csatokkal rögzítsük a hátizsákot. Szükség esetén állítsunk a 

hosszán. Ügyeljünk arra, hogy ne legyen se túl szoros, se túl laza. 

3. A nyak körül a csatot kapcsoljuk be, hogy megakadályozzuk a hátizsák hátra 
csúszását. Ügyeljünk arra, hogy ne legyen se túl szoros, se túl laza. 

4. Ha meggyőződtünk, hogy a táska stabilan áll, a két oldalsó zippzáros zsebbe 
pakolhatunk. Oldalanként ne tegyünk 3 kg-nál nehezebb súlyt. Ügyeljünk arra, 
hogy lehetőség szerint a két oldalra mindig egyforma súly kerüljön. A súly 
kiválasztásánál vegyük figyelembe a kutya méretét, és kondícióját! 

Tisztítás és ápolás: 

Maximum 30 fokon mosógépben mosható. Szárítógéppel és tűző napon történő szárítás 
tilos! 

 

 

 

 

 

 



 

USER GUIDE  

Musher Pawtrail dog backpack  

Safety warning: 

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

● The product is unsuitable for securing during alpine, via ferrata, rock climbing or 
indoor wall climbing activities. 

Proper use of the product: 

1. Ungear the buckles of the backpack.  
2. Secura the backpack with the buckles around the chest. Adjust the length if 

necessary. Make sure it is neither too tight nor too loose. 

3. Fasten the buckles around the neck to prevent the backpack from slipping 
backwards. Make sure it is neither too tight nor too loose. 

4. Once you are sure that the backpack is stable, you can pack in the two zipped side 
pockets. Do not put anything heavier than 3 kgs in each pocket. Try to make sure 
that the two sides always have the same weight, if that is possible. When choosing 
the weight consider the size and the condition of the dog! 

Cleaning and maintenance: 

May be washed in a washing machine at 30ºC max. Never dry the product in the hot sun 
or using a drier. 

 

 


