
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Musher Koyuk / Musher Anvik / Musher Takotna hám  

Biztonsági figyelmeztetés: 

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

 A bekötési pontnál használt zöld zsinórt elhasználódás esetén cserélni kell! Igény 
szerint az ügyfélszolgálaton keresztül beszerezhető. 

 A termék nem javasolt súlyhúzó tevékenység végzéséhez. 

A termék rendeltetésszerű használata: 

1. A kutya fejét áthúzva adjuk a kutyára a hámot úgy, hogy a fekete, nem bélelt 
hevederes rész a háton legyen. 

2. Bújtassuk át a kutya első lábait a bélelt hevederek alatt, hogy azok a mellkas két 
oldalán felfelé futva helyezkedjenek el. 

3. Levételhez a lábakat bújtassuk ki a bélelt hevederekből, és a kutya fejét áthúzva 
előre vegyük le a hámot. 

Tisztítás és ápolás: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USER GUIDE  

Musher Koyuk / Musher Anvik / Musher Takotna 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 green cord at the securing point must be replaced if worn. Contact the support 
service to purchase it. 

 The product is not recommended for moving heavy materials. 

Proper use of the product: 

1. Equip the harness on the dog by passing the dog’s head through it. The black, non-
lined strap part should be on the back. 

2. Pass the dog’s forelegs under the straps with the lining. The straps should be 
situated in an upright position on the two sides of the chest. 

3. To take off, remove the dog’s legs from the lined straps, then pull the harness 
forward over the head. 

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. 

 


