
Nazwa produktu
Określenie produktu

Nr części
Montaż

Zastosowanie
Typ i wersja

Obciążalność
Wymiary

DOGWALK3 / DOGWALK3 XL
Rampa dla psa
14000860 / XL = 14000870
Oparcie o krawędź bagażnika przy otwartej tylnej klapie 
Pomoc dla psów przy wsiadaniu i wysiadaniu 
Aluminiowa rampa teleskopowa z przyczepną powierzchnią bieżni
maks. 85 kg na czterech łapach 
Szerokość 41 cm, długość wysuwalna od 73 do 163 cm,
XL= szerokość 41 cm, długość wysuwalna od 83 do 193 cm

Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję i przechowywać ją bezpiecznie w domu.
Przed każdym użyciem zwracać uwagę na to, by krata była prawidłowo zamontowana!

Strona 1Proszę czytać dalej na następnej stronie.

1. Rampa teleskopowa

2. Pas mocujący
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maks. kg
na czterech łapach



GÓRA

maks. 85 kg
na czterech łapach

DÓŁ

maks. 70 cm

OBEN

max. 85 kg
auf vier Pfoten

UNTEN

XL = maks. 78 cm
maks. 70 cm

GÓRA

maks. 85 kg
na czterech łapach

DÓŁ

maks. 70 cm

Ausgabe: km_SEP/20

Ogólne wskazówki
Rampę zawsze dokładnie przykładać, zwracać uwagę na to, by się nie chwiała. Powierzchnia przykładania musi być wolna od 
kurzu i brudu. Punkty przykładania na górze wyposażone są w bufory z tworzywa piankowego, chroniące przed podrapaniem, 
a na dole w nóżki gumowe, zabezpieczające przed ześlizgnięciem. Jeżeli chcą Państwo mieć dodatkowe zabezpieczenie np. 
dla zderzaka, zaleca się zastosowanie dodatkowej, nie ślizgającej się podkładki (np. ROLLMAT, BUMPPROTECT lub STARLINER 
firmy Kleinmetall).
Po zsunięciu rampy zwracać uwagę na poprawne związanie pasami mocującymi.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji
Czyszczenie łagodnymi środkami czyszczącymi np. neutralnym 
roztworem mydlanym i wodą. Zaleca się, by ruchome części w celu 
uzyskania lepszej ruchliwości od czasu do czasu, jednakże szczególnie po 
umyciu spryskać olejem uniwersalnym (np. Ballistol-em, WD40, ...).
Od czasu do czasu rampę sprawdzać pod kątem uszkodzeń i ewentualnie 
usunąć szkody lub wymienić.
Przed każdym użyciem dolne nóżki gumowe sprawdzać pod kątem 
prawidłowego stanu. Rampy nie wolno używać wówczas, gdy nóżek brak 
lub ich funkcjonowanie jest ograniczone.

• Dopuszczone tylko dla psów i innych zwierząt o 
maks. wadze 85 kg na czterech łapach.

! Uwaga: Rampy nie używać jako pomostu 
załadunkowego dla ludzi lub innych ładunków.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

• Różnica wysokości do pokonania nie może 
wynosić więcej niż 70 cm (XL=78 cm)

• Nie używać na luźnym podłożu (piasek, żwir ...)

• Nigdy nie używać w odwrotnym kierunku (nie mylić dołu z górą)

• Uwaga – Niebezpieczeństwo skaleczenia w przypadku błędnego sposobu używania:
 Chwytać tylko za boczne aluminiowe policzki lub górny drążek poprzeczny (powierzchnia przykładania z buforami)

Rampa i zwierzę
Przechodzenie przez rampę jest dla zwierzęcia 
nietypowym zadaniem, możliwe, że zwierzę będzie 
musiało się do tego najpierw przyzwyczaić. Z 
tego powodu należy wielokrotnie przetrenować 
ze zwierzęciem wsiadanie i wysiadanie. Zwierzę 
należy przy tym wspomagać, aż się poczuje pewnie. 
Przy treningu zwierzę zabezpieczać przy pomocy 
smyczy lub szelek. W żadnym wypadku nie zmuszać 
zwierzęcia do przechodzenia przez rampę.
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