Handleiding CareLift™ ondersteunend tuig

Het achterste gedeelte plaatsen:
Open de plastic kliksluiting aan één kant van de buikband en van allebei de heupbanden. Plaats het achtertuig op de
rug van de hond, ca. 5cm voor de staartaanzet. Doe de buikband om de buik en maak hem vast aan de andere kant,
leid dan de heupbanden onder de poten door en bevestig deze aan de achterzijde van het tuig. Pas de banden aan en
kijk of het tuig vast zit, maar niet te strak.
Voor verbeterde pasvorm hebben de banden een draaibare verbinding aan de voorkant van de band. Deze verbinding
kan op verschillende posities op het tuig worden aangebracht, (2 bij medium, 3 bij large). Om deze verbinding te
verplaatsen, kijk op onderstaande afbeeldingen en volg de instructies. Schuif de juk aan de heupband los van de pen.
Ontvouw dan het pivot gedeelte, zodat het verplaatst kan worden en vouw hem weer dicht en herplaats de juk van de
heupband weer over de pen.

Zodra het achterste gedeelte is geplaatst, kan de hond worden
ondersteund doormiddel van de verstelbare riem of rubberen
handgreep.
Het unieke design van het tuig zorgt ervoor dat de hond getild wordt
aan zowel de heupbanden en de buikband voor een evenwichtige
verdeling en vermindering van stress bij de hond. Voor reuen kan
de buik band worden verwijderd bij het plassen. Maak de kliksluiting
los en bevestig hem aan de extra klik aan de andere kant. De hond
kan nog steeds getild worden aan de heupbanden totdat de
buikband weer herplaatst is. De buikband is uitgevoerd met een
gedeelte dat de edele delen van de reu beschermt en die bij gebruik
bij een teef verwijderd of bij het schoonmaken verwijderd kan
worden.

Het voorste gedeelte plaatsen:
Open de kliksluiting bij het rubberen handvat, leg het borsttuig op de grond en help dan de hond in te stappen met de
poten door de openingen aan beide kanten van het borsttuig. Til de banden aan beide zijden van het borsttuig op en
plaats het bovenste tilgedeelte achter de nek van de hond en klik het borstgedeelte weer aan het deel met rubber
handvat.
De hond kan nu ondersteund worden met behulp van de tillijn of door gebruik te maken van de rubberen handvatten.
Als hij niet gebruikt wordt kan de achterste til lijn vastgemaakt worden aan de D-ring van het voorste tuig.(zie
afbeelding) Met het achterste en voorste gedeelte
samengevoegd, kan het gehele tuig voor langere tijd
blijven zitten, om even snel te kunnen helpen. Dit is
niet van toepassing op enkel het achterste gedeelte.
Optioneel:
Voor zwaardere honden of bij het ondersteunen over
lange afstanden, adviseren wij u om gebruik te
maken van de schouderband. Om deze te
bevestigen, maak de tillijn los van het voorste tuig en
bevestig de musketonhaak aan het ene einde van de
schouderband. Bevestig het andere eind van de
schouderband aan de D-ring van het voorste tuig.
Waarschuwing: Om verwondingen te voorkomen wees uitermate voorzichtig als u de hond ondersteunt.
Gewichtsverschuiving kan leiden tot balansverstoring. Ken uw grenzen, ondersteun altijd met uw benen en
niet met uw rug!
Reinigen: De buikband kan losgemaakt worden en in de wasmachine op lage temperatuur gewassen worden.
Verwijder het beschermingsgedeelte voor de reu en was deze apart in water met zeep.
Garantie: Het CareLift™ tuig heeft een garantie van 1 jaar na aanschafdatum op defecten in materialen of fabricage
fouten. Een kopie van de originele kassabon is vereist bij garantiezaken.
Solvit Products is dedicated to offering innovative solutions to improve pets’ quality of life. Please feel free to
contact us with and questions, comments, or warranty issues. Thank you for your purchase!

