INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
Nome do produto: DOGWALK3 / DOGWALK3 XL
Designação do produto: Rampa para cão
Peça n.º : 14000860 / XL = 14000870
Acessório: para aplicação no rebordo da mala do veículo
Utilização: auxiliar para cães, na subida e descida da mala do carro
Tipo e versão: Rampa telescópica de alumínio com superfície antiderrapante
Capacidade de carga: max. 85 kg em quatro patas
Dimensões: L 41 cm, C 73 - 163 cm extensível, XL = L 41 cm, C 83 - 193 cm extensível
Leia estas instruções cuidadosamente e guarde-as em local seguro. Antes de cada viagem,
confirme se o seu cão está bem preso!

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
Recomendações de segurança:

• Apenas para cães ou outros animais com peso máximo total
de 85 kg.

• A diferença de altura da rampa não deve ser superior
a 70 cm (XL = 78 cm)

! Atenção: a rampa não deve ser usada para
carregamento de pessoas ou outras cargas.
• Atenção - Risco de lesões se manuseado incorretamente:
Segure apenas nas barras laterais de alumínio ou na barra transversal superior (suporte com amortecedores)

.
• Não utilizar em piso deslizante (areia, cascalho, etc)

Informação geral
Coloque a rampa de forma estável, certificando-se de que não oscila. As superfícies de contacto devem estar sem
poeira ou sujidade. Os pontos de contacto são equipados com amortecedores de espuma na parte superior para
evitar arranhões e na parte inferior com pés de borracha para evitar que a rampa escorregue. Se precisar de proteção
adicional para o pára-choques, por exemplo, é aconselhável que use uma superfície adicional antiderrapante (por
exemplo, ROLLMAT, BUMPPROTECT ou STARLINER da Kleinmetall).
Depois de encartar a rampa, certifique-se de que está bem presa com o cinto tensor.
A rampa e os animais:

Conselhos de limpeza:

Andar por cima duma rampa é uma tarefa pouco normal
para um animal e, por isso, este pode necessitar de tempo
para se habituar. Portanto, treine o animal para entrar e
sair da mala do carro várias vezes.
Dê-lhe assistência até que se sinta seguro. Prenda o
animal com uma trela ou peitoral durante o período de
treino. Nunca deve forçar o animal a correr pela rampa.

Faça a limpeza da rampa usando detergentes suaves, por exemplo água
com sabão neutro. É aconselhável pulverizar as peças deslizantes com óleo
universal (por exemplo, Balistol, WD40, ...) de vez em quando, mas
especialmente após a lavagem, para melhorar o movimento das peças.
Verifique regularmente se há danos na rampa e faça a devida reparação ou
substituição, se necessário.
Verifique se os pés de borracha da base estão em condições antes de cada
utilização. A rampa não deve ser usada se os pés estiverem danificados ou
se não estiverem funcionais.

