Poznámka:
•

•
•
•

•

Návod

Vozík je vybaven odrazkami vpředu i vzadu na kabině vozíku
včetně každého kola. Najdete zde také bezpečnostní reflexní
proužky na vrchní a spodní části kabiny. Při používání vozíku za
snížené viditelnosti použijte přídavné bateriové výstražné svítilny.
Nikdy nepoužívejte vozík bez řádného připojení ke kolu včetně
bezpečnostního pásku.
Důkladně zkontrolujte připojení vozíku ke kolu před jízdou.
Buďte si vědomi, že jízda s vozíkem zvětšuje brzdnou dráhu a
může tak ovlivnit Vaši schopnost kontroly jízdního kola. Důkladně
vyzkoušejte jízdní vlastnosti kola s připojeným vozíkem před
provozem v husté dopravě.
Vozík je určen k přepravě domácích zvířat a není určen pro
přepravu dětí.

Jak seznámit Vašeho pejska s vozíkem
•

•
Krok 1.
•
•
•

Připojení vozíku
•

•

Připojte tažnou tyč ke kolu pomocí rychle upínacího zařízení.
Připojte upínací zařízení k levé straně zadního kola tak, že
odšroubujete středovou upínací matku, umístíte rychle upínací
zařízení na středovou osu kola a zašroubujete středovou upínací
matku zpět.
Jestliže je zadní kolo vybaveno rychle upínacím zařízením, pak
vyjměte středovou osu zadního kola a provlečte nejdříve rychle
upínací zařízení vozíku a potom provlékněte středovou osu do
zadního kola. Rychle upínací zařízení vozíku musí být
přišroubováno směrem dozadu ve vychylující se poloze od
vlastního kola. Umístěte vozík za kolo tak, abyste rychle upínací
zařízení zasunuli do tažné tyče vozíku. Zajistěte toto spojení
pomocí kovové bezpečnostní pojistky. Otočte černý nylonový
bezpečnostní pásek okolo rámu kola a tento zajistěte na tažnou
tyč vozíku pomocí karabinky.

Připoutání pejska
•
•

Umožněte vstup pejska zadními dvířky jen, když přední dvířka jsou
uzavřené. S pomocí další osoby držte kolo pevně ve stojící pozici,
nebo bez možnosti pomocníka jej položte na stranu.
S umístěným pejskem ve vozíku připojte karabinku integrovaného
vodítka (součástí vozíku) k obojku. Upravte délku integrovaného
vodítka tak, aby pejsek neměl možnost se dostat ven přes přední
okno, jestliže je otevřené. Před odjezdem se ujistěte, že zadní
dvířka jsou uzavřena.

Krok 2.
•
•
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Krok 3.
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Věnujte dostatek času a vyberte vhodné místo tak, abyste mohli
trénovat pejska bez přerušení, které sníží jeho pozornost, nebo jej
může vystrašit. Pro výcvik je důležité vybrat místo s rovným
povrchem. Pejsek musí mít postroj, zadní dvířka jsou otevřena a
přední dvířka zavřena. Jestliže můžete, požádejte další osobu o
přítomnost a pozorování.
Výcvik pejska provádějte ve třech krocích.
Seznámení pejska s vozíkem
S pomocí další osoby držte kolo s vozíkem pevně na místě tak, aby
se nekymácelo. Veďte psa do vozíku přes zadní dvířka a vodítko
držte na krátko.
Uzavřete zadní dvířka, otevřete přední dvířka a odměňte pejska
pamlskem.
Uzavřete přední dvířka, otevřete zadní dvířka, dovolte pejskovi
vystoupit na váš povel a odměňte pejska pamlskem.
Seznámení pejska s pohybem vozíku za jízdy
S pomocí další osoby držte kolo s vozíkem pevně na místě tak, aby
se nekymácelo a veďte pejska do vozíku. Připojte integrované
vodítko k postroji.
Uzavřete zadní dvířka a odměňte pejska pamlskem přes přední
dveře.
Jakmile pejsek klidně sedí, Váš pomocník pomalu vede kolo
s vozíkem a vy kráčíte společně s ním po straně. Potom odměňte
pejska pamlskem.
 Jestliže je pejsek znepokojený, úzkostlivý, zastavte vozík. Po
zklidnění odměňte pejska pamlskem a přerušte výcvik po
nezbytnou dobu.
 Jestliže pejsek zůstává klidný po 1-2 minutách pomalého
pohybu ukončete výcvik kroku 2.
Jízda na kole s pejskem
Ještě jednou s pomocí další osoby držte kolo pevně na místě a
naveďte pejska do vozíku. Připněte integrované vodítko k postroji
pejska na krátko.
Uzavřete zadní dvířka a odměňte pejska pamlskem přes přední
dveře.
Jakmile pejsek klidně sedí, Váš pomocník pomalu rozjíždí kolo
s vozíkem a vy postupujete společně s ním po straně. Po zastavení
odměňte pejska pamlskem.
Jestliže je pejsek znepokojený, úzkostlivý, zastavte. Počkejte do
doby uklidnění pejska a potom odměňte pejska pamlskem. Nyní
pomalu uveďte kolo do pohybu (krok 2) a potom po krátké době
přerušte výcvik.
Jestliže pejsek zůstává klidný, přerušte tréning po přibližně 2
minutách.
 Jestliže pejsek zůstává klidný, můžete prodloužit výcvik krok
za krokem jízdu provádět bez pomocníka.
 Opakujte krok 3 do té doby, než si pejsek zvykne na jízdu na
kole s vozíkem.

