MONTAGEHANDLEIDING
Productnaam
Productbenaming
Deel-nr.
Bevestiging
Toepassing
Type en uitvoering
Belastbaarheid
Afmetingen

DOGWALK3 / DOGWALK3 XL
Loopplank voor honden
14000860 / XL = 14000870
Installatie aan de laaddrempel bij geopende achterdeur
In- en uitstaphulp voor honden
Aluminium-telescoopplank met handig loopvlak
max. 85 kg op vier poten
Breedte 41 cm, lengte van 73 tot 163 cm uittrekbaar,
XL = breedte 41 cm, lengte van 83 tot 193 cm uittrekbaar
Deze handleiding aandachtig lezen en op een veilige plaats thuis bewaren.
Vóór elke rit verzekeren dat uw rooster correct bevestigd is!

1. Telescoop-loopplank
2. Spanriem

op vier poten

Tot de volgende pagina verder lezen.

Blad 1

MONTAGEHANDLEIDING
Veiligheidsaanwijzingen
• Nooit in verkeerde richting (beneden en boven verwisseld) gebruiken

OBEN
BOVENSTAANDE
BOVENSTAANDE

UNTEN

BENEDEN
BENEDEN

• Alleen voor honden en andere dieren met een max.
gewicht van 85 kg op vier poten toegelaten.

max. 85 kg
auf vier Pfoten

• Het overbrugde hoogteverschil mag niet meer
dan 70 cm (XL=78 cm) bedragen

max. 85 kg
max. 85 kg
op vier poten

op vier poten
max. 70 cm

! Opgelet: De loopplank niet als laadbrug voor mensen
of andere lasten gebruiken.

max. 70 cm
XL = max. 78 cm

max. 70 cm

• Opgelet – Verwondingsgevaar bij foutieve bediening:
Alleen aan de zijdelingse aluminium wangen of aan de bovenste dwarsstang (oplegsstuk met buffers) aanraken

• Niet op een losse ondergrond (zand, grint, ...) gebruiken
Algemene aanwijzingen
De loopplank altijd zuiver aanbrengen, verzekeren dat ze niet wankelt. De oplegvlakken moeten vrij van stof en vuil zijn.
De aanbrengpunten zijn boven met schuimstof buffers tegen krassen en beneden met rubberen poten tegen wegglijden
uitgerust. Wanneer u extra bescherming, bijvoorbeeld voor de stootstang wilt bereiken, dan raden wij aan een bijkomend,
niet glijdend onderlegstuk te gebruiken (bijvoorbeeld ROLLMAT, BUMPPROTECT of STARLINER van Kleinmetall).
Wanneer de loopplank samen geschoven is, verzekeren dat de loopplank correct met de spanriem vastgesnoerd is.
Loopplank en dier
Het lopen over een loopplank is een taak die
het dier niet gewoon is, het kan zijn dat het dier
zich eerst moet wennen. Train daarom het in- en
uitstappen met het dier meerdere keren. Help het
dier tot het zich daarbij veilig voelt. Beveilig het dier
met een hondenriem of een riemharnas tijdens het
trainen. U mag in geen geval het dier dwingen over
de loopplank te lopen.
Ausgabe: km_aug/20

Onderhoudsaanwijzingen
Reiniging met zachte reinigingsproducten, bijvoorbeeld zeeploog
en water. Wij raden aan de glijdende delen voor een betere
begaanbaarheid van tijd tot tijd, maar vooral na een wasbeurt, met
universele olie (bijvoorbeeld Balistol, WD40, ...) in te sproeien.
De loopplank van tijd tot tijd op beschadigingen controleren en,
wanneer nodig, beschadigingen verhelpen of vervangen.
De onderste rubberen poten voor elk gebruik op correcte staat
controleren. De loopplank mag niet gebruikt worden wanneer de poten
ontbreken of wanneer hun functie negatief beïnvloed is.
Blad 2

