SIDELÅSER (2)
Disse justeres etter at lås (1) er justert. Sidelåsene (2) justeres så høyt at
hunden bare så vidt klarer å ta bittet (6). Juster like mye på begge sider så
låsen for halsringen (1) blir hengende på mitten. Klipp deretter vekk enden på
stroppene (3) rett under det øverste hullet.
Hunden lærer seg etter hvert en teknikk med å ta bittet (6). Juster da sidelåsene (2) enda lenger opp så bittet (6) blir hengende så høyt som mulig.
STROPPER (3)
Disse justeres kun hvis du ikke klarer å heve eller senke bittet (6) tilstrekkelig ved å justere sidelåsene (2). Stroppene (3) har tre hull. Ved levering er de
justert til det mellomste hullet, dette passer til de vanligste brukshundrasene
og behøves normalt ikke å forandres.
Ved behov kan stroppene (3) justeres på følgende måte: Åpne sidelåsene (2).
Sett en skrutrekker i skruen på innsiden. Denne skruen skal IKKE skrues ut.
Grip tak rundt hylsen på utsiden av stroppen (3) med en tang og skru hylsen
ut mens du holder sidelåsen (2) og skrutrekkeren stille. Sett hylsen i riktig
hull og skru denne fast på samme måte.
Alle skruer er ved levering innsatt med Loctite skruesikrings-væske for å
hindre at de løsner. Ved justering av stroppene (3) må skruene pånytt innsettes
med en dråpe Loctite eller neglelakk før de skrues sammen.
Hvis du har satt hylsen i det nederste hullet, klipp da vekk enden på stroppene
(3) rett under det mellomste hullet.
LÅS FOR HALSRING (1)
Låsen for halsringen (1) justeres først. Halsringen (8) skal da kunne taes
av og på hunden uten å åpne denne låsen (1). Hvis halsringen (8) er for
lang klippes den til riktig lengde og enden forsegles deretter med varme.
Påse at enden på halsringen (8) ikke stikker ut og hindrer stroppenes (3)
og bittets (6) bevegelse. (Disse skal kunne løpe fritt.)
Låsen for halsringen (1) skal henge ned, som vist på skissen.
HUNDEN SKAL IKKE HA NOEN ANNEN HALSRING PÅ SEG DA
DEN HAR BRINGKOBBELET PÅ.

O RING (4)
Denne justeres til slutt så den blir sittende eksakt på mitten. Hvis du ikke har
behov for å kople hunden i bringkobbelet kan du fjerne denne ringen.
UTLØSER (5)
En av stroppene (3) er forsynt med en utløser (5) som automatisk frigjør den
ene enden av bittet (6) dersom hunden skulle sette seg fast. Bittet (6) settes
tilbake på plass på følgende måte:
Hold bittet (6) i venstre hånd og utløseren (5) i høyre hånd. Legge utløseren
(5) over øyekroken (9) og hold utløseren (5) på plass med venstre pekeﬁnger.
Dra utløseren (5) parallelt med kanten av bittet (6), ved å presse høyre tommel mot utsiden av bittet (6).

Tren på dette så du lærer teknikken. Ved levering er trykket på utløseren (5) justert til å passe de ﬂeste brukshund-raser og behøves normalt ikke å etterjusteres.
Ved behov justeres trykket på utløseren (5) på følgende måte: Juster til mindre
trykk ved å presse en skrutrekker inn i spalten. Press bare litt av gangen og sjekk
deretter trykket. Utløseren (5) kan også justeres til større trykk ved å sette den
ene enden i en skrustikke og med en tang vri den andre enden sideveis og samtidig trykke utløseren (5) sammen så endene krysser hverandre. Deretter vries
denne tilbake til utgangsstilling.
BITT (6)
Bittet behøves normalt ikke å justeres, men kan ved behov formes med hendene
til ønsket radie.
LØSBITT (7)
Disse kan kjøpes separat. Når løsbittet blir skittent kan det vaskes i varmt såpevann.
OPPLÆRINGSTIPS:
Ved opplæring til rundering med bringkobbel brukes løsbitt. Dette fortsetter vi
med under mesteparten av hundens opplæring. Det er imidlertid viktig at bringkobbelet settes på hunden allerede fra starten av innlæringen. I denne fasen av
innlæringen er bittet hevet så mye at hunden ikke klarer å ta det. Hunden blir
da over lang tid vant til å gå med bringkobbelet uten å feilmelde eller avstandsmelde.
Først når hunden melder og påviser korrekt og runderer noen hundre
meter med bra system og stor søkslyst, senkes bittet ned.
Du kan måle hundens kjever som hjelp til å bestemme hvilke størrelse du trenger. Standard størrelse måler ca. 11 cm. og liten størrelse måler ca. 8,5 cm. målt
på innsiden av bittet når det har normal bueradius. (Som ved levering) Buen på
bittet kan justeres ﬂere cm. ut eller inn. Kjevene på min hund, en 23 kg. hann,
Working Kelpie er 6 cm. bred målt 5 cm. inn fra tuppen av snuten. Jeg trenger
minst en cm klaring på begge sider så liten størrelse passer ham perfekt.
DETTE PRODUKTET ER MØNSTERBESKYTTET.
KOPIERING ER DERFOR FORBUDT !
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