SIDOLÅS (2)
Dessa justeras efter att låset (1) är justerat. Sidolåsen (2) justeras så högt att
hunden nätt och jämt kan ta bettet (6). Justera lika mycket på båda sidor, så
att låset på halsbandet (1) hänger i mitten. Klipp därefter av änden på sidobandet (3) rakt under det översta hålet.
Hunden lär sig snabbt tekniken at ta bettet (6). Justera då sidolåsen (2) ännu
längre upp, så att bettet (6) blir hängande så högt som möjligt.
SIDOBANDEN (3)
Dessa justeras endast i de fall som inte justeringen av sidolåsen (2) är tillräckligt.
Sidobanden (3) har 3 st. hål. Vid leverans är de inställda på mellan-hålet.
Detta passar till de vanligaste brukshund-raserna och behövs normalt inte
justeras.
Vid behov kan sidobanden (3) justeras enligt följande:
Öppna sidolåset (2), placera en skruvmejsel i skruven på insidan av sidolåset
(2). Denna skruv skall ej skruvas, utan fungera som motstånd till hylsan på
utsidan av sidobandet (3). Skruva ut denna hylsa med en tång. Placera därefter hylsan i rätt hål och skruva fast denna på samma sätt som ovan.
Vid leverans är alla skruvar applicerade med Loctite skruvsäkrings-vätska
för att förhindra att dessa lossnar. Vid justering av sidobanden (3) är det av
stor vikt att applicera en droppe Loctite eller nagellack på skruven före den
skruvas fast..
LÅS FÖR HALSBAND (1)
Låset på halsbandet (1) justeras först. Halsbandet (8) skall då kunna
tas av och på hunden, utan att öppna låset (1). Om halsbandet (8) är för
långt, klipp då av bandet till önskvärd längd, därefter förseglas änden
med värme. Kontrollera att änden på halsbandet (8) inte sticker ut och
hindrar sidobandens (3) och bettets (6) funktion. ( Dessa båda skall
kunna löpa fritt. )

Om hylsan placerats i det nedersta hålet, klipp då av sidobandet (3) rakt under
det mellersta hålet.

Låset på halsbandet (1) skall hänga nedåt, så som skissen visar.

UTLÖSARE (5)
Ett av sidobanden (3) är försedd med en utlösare (5) som automatiskt frigör
ena änden av bettet (6), om hunden skulle fastna. Bettet (6) sätts tillbaka enligt följande: Håll bettet (6) i vänster hand och utlösaren (5) i höger hand.

HUNDEN SKALL INTE HA NÅGOT ANNAT HALSBAND PÅ SIG
DÅ DEN BÄR RULLEN.

O RING (4)
Till slut justeras O-ringen (4), så den blir placerad exakt i mitten på halsbandet (8). Om du inte har behov av att koppla hunden i halsbandet (8), kan
ringen (4) avlägsnas.

För utlösaren (5) över ögonkroken (9), håll utlösaren (5) på plats med vänster
hands pekﬁnger. Dra utllösaren (5) paralellt med kanten på bettet (6), genom att
pressa höger tumme mot utsidan av bettet (6).
Träna på detta så du lär dig tekniken. Vid leverans är trycket på utlösaren (5) justerat för att passa de ﬂesta brukshund-raser och behövs normalt inte efterjusteras.
Vid behov justeras utlösaren (5) enligt följande: Önskas ett mindre tryck, pressas
en skruvmejsel in i spalten på utlösaren (5). Pressa endast lite i taget och kontrollera därefter trycket. Utlösaren (5) kan också justeras till större tryck genom att
sätta ena änden i ett skruvstäd och med en tång vrida den andra änden i sidled
och i samma handgrepp trycka ihop utlösaren (5), så att ändarna korsas. Därefter
tillbaka till utgångsläget.
BETT(6)
Bettet (6) behövs normalt inte justeras, men kan om så önskas formas med händerna till önskvärd radie.
LÖSRULLE (7)
Dessa kan köpas separat. När lösrullen (7) är smutsig tvättas den i varmt tvålvatten.
INLÄRNINGSTIPS:
Vid inlärning av sök med rulle användes lösrulle. Detta görs under större delen
av hundens inlärning. Det är viktigt att sätta på hunden sök-rullen redan vid
starten av inlärningen. I denna fas av utbildningen skall bettet sitta så högt upp
att hunden inte kan nå det. Hunden får då vänja sig under en lång tid vid att ha
sök-rullen på sig utan att blind-markera eller avståndsmarkera.
Hunden skall söka några hundra meter med stor söklust och ha ett bra system, samt markera och påvisa korrekt, innan fast rulle påbjuds .
To help you decide which size you need you can measure the dogs jaw. The standard size bringsel is about 11 cm. and the small size is about 8,5 cm. measured
inside the arch of the mouthpiece when in the normal position. (As delivered)
The arch of the mouthpiece can be adjusted several cm. in or out. The jaw of my
dog, a 23 kg. male Working Kelpie is 6 cm. wide measured 5 cm. from the tip
of his snout. I need to have at least one cm. space on each side, so small ﬁts him
perfectly.
DENNA PRODUKT ÄR MÖNSTERSKYDDAD, VARFÖR KOPIERING ÄR
FÖRBJUDEN !
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