NUNCA DEIXAR UM ANIMAL ATADO SEM SUPERVISÃO!

MEDIÇÃO CORRETA DO TAMANHO E AJUSTE DOS ARREIOS
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ATENÇÃO!

ESCOLHER OS ARREIOS DE TAMANHO ADEQUADO É INDISPENSÁVEL PARA O USO SEGURO E CONFORTÁVEL.
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O cinto de peito que se pode abrir e ajustar com um
velcro é desenvolvimento de Julius-K9® (1997). O
cinto de peito deve-se fechar sobre si pelo peito do
cão através dum laço. Os arreios aguentam o múltiplo
do peso do cão no intervalo entre o ajuste mínimo e
máximo.
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A COLOCAÇÃO DOS ARREIOS PARA CÃES
Ao colocar os arreios para cães, deve-se prestar atenção especial
ao ajuste correto do arnês debaixo do cinto de peito e do peito.
Se os arneses ficarem demasiado frouxos, o cão pode sair deles
para trás. O arnês debaixo do peito ajustado demasiado estreito é
„somente” extremamente desagradável para o cão, mas em consequência do cinto de peito estreito a fivela fica debaixo da axila do
cão e esfrega a pele do mesmo, causando dores.
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MEDIÇÃO CORRETA DO TAMANHO
A medição exata do tamanho é indispensável para poder escolher
os arreios para cães de tamanho adequado. A circunferência do
peito do cão é medida a aproximadamente quatro dedos atrés
das patas dianteiras no caso dos tamanhos 0, 1, 2, 3 e 4, respetivamente a dois dedos no caso dos tamanhos Baby1 e Baby2.
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PARA ARREIOS POWER IDC® E ARREIOS PARA CÃES K9®
ATENÇÃO! A VISUALIZAÇÃO FIGURATIVA DAS INFORMAÇÕES DE ABAIXO É OBRIGATÓRIA
EM TODAS AS SUPERFÍCIES ONLINE ONDE SE PODEM COMPRAR ARREIOS PARA CÃES
DA MARCA JULIUS-K9®. A DESCRIÇÃO DO PRODUTO É COMPLEMENTADA POR UM FILME
VÍDEO CUJA APRESENTAÇÃO TAMBÉM É OBRIGATÓRIA NAS LOJAS WEB. COM TUDO
ISSO MINIMIZAMOS O RISCO PROVENIENTE DOS DANOS CAUSADOS PELA ENCOMENDA
ERRADA E A UTILIZAÇÃO INADEQUADA.

O arnês debaixo do peito tem a largura adequada se conseguirmos colocar o nosso dedo debaixo dos arreios sobre as costas
do cão.
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Atenção! A consequência da escolha errada do tamanho, do
ajuste dos arreios e da utilização de trela é que o cão se liberta dos
arreios ou da coleira. Se os arreios forem demasiado pequenos,
então o cinto de peito aperta o pescoço do cão. A escolha errada
de tamanho pode causar lesões. O cinto de peito pode colocar a
pressão sobre o pescoço em vez de o distribuir pelo peito.

Os arreios são de tamanho adequado se tiverem suficiente espaço
livre aos ombros e se as pernas do cão também se puderem movimentar livremente. Se os arreios forem demasiado grandes, o cão
pode passar com as patas dianteiras sobre o cinto e sair. Julius-K9
não se responsabiliza pelos danos causados pela escolha errada
de tamanho e pelo ajuste errado dos arreios.

FIXAÇÃO SEGURA DA PEGA
A pega dos arreios Power IDC® tem 4 tipos de ajustes. Podemos
fixar separadamente só o aro central, separadamente só a pega,
o aro central e a pega, ou nenhum dos dois. No caso dos arreios
IDC® de tamanho Mini, Mini-Mini, bem como no caso dos arreios
K9 a pega pode ser fixada/coberta de velcro. O perigo do bloqueio
pode assim ser minimizado. Isto é importante sobretudo no caso
dos cães que correm livremente.

QUAL É A SOLUÇÃO SE O NOSSO CÃO SAIR DOS ARREIOS PARA
TRÁS?
Se o cão partir para trás e tentar sair dos arreios ou tentar tirar a
cabeça da coleira, tenhamos cuidado de não segurar a trela firme
demais.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO
Não lavar em máquina de lavar!
Lavagem manual máx. 40 °C/105°F.
A ser lavado separadamente!

NÚMERO DE REGISTO DO ESCRITÓRIO DE
PATENTES DA UE:
U09 00241, U10 00002, 001632258-0001
402010004256-0003, 402010005060-0006,
402010005060-0007, 402010005060-0008
402010005060-0012, 012040382
402010005060-0012

O PRODUTO É A SER GUARDADO EM LUGAR SECO, PROTEGIDO DE RADIAÇÃO UV.
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