
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Musher Freespirit hám  

Biztonsági figyelmeztetés: 

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

 A termék nem alkalmas alpin vagy speciális mentési feladatok során a kutya 
emelésére 

 A termék nem javasolt súlyhúzó tevékenység végzéséhez 

A termék rendeltetésszerű használata: 

1. A hámon 4 állítható heveder található. A mellkasi hevedereket csatoljuk ki, illetve 
szükség esetén az első használat előtt a nyaki hevedereket engedjük ki, hogy a 
hám feltehető legyen a kutyára. A kutya fejét áthúzva adjuk a kutyára a hámot 
úgy, hogy a fogantyús rész a háton legyen. 

2. A nyaki hevedereket a tépőzárak segítségével szűkítsük addig, amíg a hám 
megfelelő méretű lesz (nem csúszik a vállakra, nem fojtja a kutyát). Ügyeljünk 
arra, hogy a két oldalon található hevederek szimmetrikusan legyen meghúzva! 

3. A mellkas hevederek csatjait csatoljuk be. A tépőzárak segítségével állítsuk be a 
megfelelő méretet (ne gátolja a mellkas mozgását légzés közben, ne legyen túl 
laza). A megfelelő méretbeállítását követően a rögzítő tépőzárakkal fixáljuk a 
csatokat. 

4. Levételhez csatoljuk ki a mellkas hevedereket, és a kutya fején áthúzva előre 
vegyük le a hámot. 

5. Második és további használat esetén először a kutya fején húzzuk át a hámot, 
majd a mellkas hevederek csatjait becsatolva rögzítsük. 

Amennyiben a hevederek segítségével annyit kell szűkíteni a méreten, hogy a tépőzár 
még nem tapad biztonságosan, akkor válasszunk másik méretet. Ne felejtsük el 
időszakonként ellenőrizni, hogy a kutya méret változása miatt igényel-e a hám méret 
állítást. 

Tisztítás és ápolás: 

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

 



 

USER GUIDE  

Musher Freespirit 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 product is unsuitable for lifting the dog during alpine or special rescue 
operations. 

 It is not recommended to use the product for pulling heavy materials. 

Proper use of the product: 

1. The harness contains 4 adjustable straps. Unbuckle the chest straps so that the 
harness can be equipped on the dog. If needed, loosen the neck straps before first 
use. Pass the dog’s head through the harness so that the handle is on its back. 

2. Using the touch fasteners, tighten the neck straps until a proper diameter is 
achieved (i.e. it does not slip down on the shoulders or obstruct the dog’s 
breathing). Make sure that the straps on the two sides are tightened 
symmetrically. 

3. Buckle the chest straps. Using the touch fasteners, achieve a proper size (i.e. it 
does not obstruct movement of the chest during breathing but is also not too 
loose). Once the proper size is achieved, secure the latches with the touch 
fasteners. 

4. To remove, unbuckle the chest straps and pass the neck straps forward, over the 
dog’s head. 

5. On subsequent uses, pull the harness over the dog’s head first, then secure the 
harness by buckling the chest straps. 

If the straps need to be tightened to a degree where the touch fasteners no longer securely  
adhere to one another, select a product of a different size.Do not forget to periodically 
check if the harness needs to be readjusted due to any changes of the dog’s size. 

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

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


