
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 
Működés: 
A póráz több féle módon működtethető, így Önnek és kedvencének minden helyzetben 
maximális biztonságot és komfortot biztosít. 
 
A póráz szabad futása: A sétáltatás során folyamatosan tartsa kezében a póráz markolatát. 
Amíg a fékgombot nem nyomja le, a zsinór vagy szalag ki- és befutása akadálytalan. Ekkor a 
póráz hosszúságát a kutya határozza meg. 

Megállítás: Ha kutyáját csak rövid ideig szeretné megállítani, nyomja le hüvelykujjával a 
fékgombot. Amíg a gombot nyomva tartja, a kutya nem tud Öntől messzebb menni. Amint 
elengedi a féket, a szalag vagy zsinór ismét szabadon fut ki és be. Ha Ön felé közelít 
kutyája, mindig engedje el a féket, mivel csak feszes szalag illetve zsinór esetén tudja teljes 

mértékben felügyelete alatt tartani kedvencét. 

Visszahozás: A kutya visszahozásához lendítse előre a karját, nyomja meg hüvelykujjával a 
fékgombot, majd a karját lendítse hátra. Ha a fékgombot elengedi és a karját ismét 
előrelendíti, a póráz automatikusan felcsévélődik. Ismételje meg a mozdulatsort mindaddig, 
amíg kedvence a kívánt közelségbe nem kerül. A folyamat során kérjük ne  fogja meg a 
zsinórt illetve szalagot. 

Sétáltatás láb mellett: Ha kutyáját hosszabb ideig lába mellett kívánja vezetni, nyomja meg 
lefelé a fékgombot, majd tolja előre a tartósmegállító-gombot. A póráz így nem tud kioldódni 
és kutyája „láb mellett” marad. A szalag illetve zsinór addig marad blokkolva, amíg Ön a 
tartósmegállítót ismét ki nem oldja. Ehhez hüvelykujjával egyszerűen húzza vissza a 
tartósmegállítót – kutyája ismét szabadon mozoghat. 

Biztonsági előírások: 
A póráz Önnek és kutyájának valódi kényelmet és nagy biztonságot nyújt. 
Ennek ellenére, kérjük kellő odafigyeléssel használja a terméket! 

• A póráz csak kézben tartva használható, a kutya kikötésére nem alkalmas. 

• Ne fogja meg a zsinórt illetve szalagot, mert az sérülést okozhat. 

• Ügyeljen rá, hogy ne tekeredjen teste köré a póráz, mert ez szintén sérüléshez vezethet. 

• Kisgyermekek nem használhatják a terméket. 
 

A kiváló minőségű anyagok ellenére is figyelembe kell vennünk a természetes 
elhasználódást. Erőteljes igénybevétel vagy sérülés esetén (beleértve a harapdálást) a 
zsinór illetve szalag sérülhet. Ez esetben kérjük, ne használja tovább a terméket. Távolítsa el 
a zsinórra vagy szalagra, illetve burkolatra került szennyeződéseket. Esős időben történő 
sétáltatás után a zsinórt illetve szalagot húzza ki a burkolatból és hagyja megszáradni. 

A burkolatot kérjük soha ne nyissa fel, mivel ez sérülést okozhat. 

Fontos: használja a nyakörv kiegészítéseként a két karikával ellátott biztonsági szalagot is. 
Ha kinyílik vagy elszakad a nyakörv, a biztonsági szalag megtartja az állatot. 
Figyelem! Az elszakadt nyakörv miatt sebesen visszacsapó karabiner sérülést okozhat! 

Jótállás: 
A pórázra 2 év jótállás vonatkozik. A jótállás a visszahúzási mechanizmus funkcionalitására 
korlátozódik, és nem vonatkozik a kutyák harapásából eredő károsodásokra, illetve egyéb 
helytelen használatára.  Nem vállalunk felelősséget az okozott károkért a póráz helytelen 
használata vagy erőszakos megrongálása esetén. Kártérítési követeléseket az elszenvedett 
károkért nem áll módunkban figyelembe venni. Reklamáció esetén kérjük vigye vissza a 
terméket kereskedőjéhez. 

Megjegyzés: 
Jótállás érvényesítése esetén a vásárlást igazoló nyugtát hozza magával az üzletbe. 
Kizárólag a nyugta megléte esetén tudjuk kezelni panaszát. 



Webáruházban történő vásárlás esetén, Önnek 14 nap áll rendelkezésre, hogy indokolás 
nélkül elálljon az online rendelésétől és visszajuttassa a terméket. 
Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön 
által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméke(ke)t átveszi. Elállási jogát a 
szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is 
gyakorolhatja. 
 
További részletekkel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat az alábbi lehetőségeken. 
Telefon: (+36 30) 582 7132 (munkanapokon 10:00-17:00 között) 
E-mail: webshop@fressnapf.hu 
 
https://webshop.fressnapf.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ 
 
 
A használati útmutató a pórázzal sétáltatott egyéb kisállatokra is hasonlóan vonatkozik. 

https://webshop.fressnapf.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

