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PONY SAFETY HARNESS BRUKSANVISNING
SELA PÅ OCH PÅLASTNING
1.
Öppna nackremmen A på gummibröstdelen.
2.
Trä selen över ponnyns huvud och placera den på ryggen.
3.
Fäst nackremmen A.
4.
Justera bröstdelens höjd med hjälp av justeringsdelarna på nackremmen (A och B).
5.
Se till att linorna inte hänger för lågt nere så att ponnyn inte trasslar in sig i dem.
6.
Lasta ponnyn i släpvagnen.
7.
Fäst först ponnyn via grimman.
8.
Lyft båda bakbommarna upp, även om det bara finns en ponny ombord.
9.
Surra linorna runt bommen från ovan och fäst låsen i D-ringarna.
10.
Justera linorna så att ponnyns mule inte når frambommen. Kontrollera att linorna är lika långa.
11.
Se till att selen inte kan lösgöra bakbommens sprint.
FÄRDIGT! Nästa gång är justeringarna färdiga och lastningen går snabbare.
AVLASTNING OCH SELA AV
1.
Lösgör linorna från bakbommen och fäst dem i D-ringen på ponnyns bak.
2.
Lyft ner bakbommen.
3.
Se till att linorna inte hänger för lågt nere.
4.
Lösgör grimmans fästning och backa ponnyn ut ur släpvagnen.
5.
Öppna nackremmen A och dra linorna över huvudet.
Nackremmen B
Nackremmen A

Linorna

9

1

4
1

7
9

Använd stoppning med bröstremmen så att
gummit inte sliter av håren.
TVÄTT
Vattentvätt i 40 grader, ej blekning, strykning eller
maskinell torkning.
Om du tar bort remmarna A och B, se till att fästdonen hänger på olika sidor av ponnyn, annars är
selen tyngre på den ena sidan och går på sned.

ÅTERVINNING
• Metalldelar till metallåtervinning
• tygdelar till energiavfall
• gummidelen till Kuusakoski återvinningscentral eller returnering till Aidora.
Hinder för användning och returnering

PONY SAFETY HARNESS OCH SÄKERHET
PSH har under produktsutvecklingen genomgått noggranna riskanalyser. Produkten är därmed så säker
som möjligt. Säkerhetsanvisningarna är avsedda för att maximera säkerheten och därför är det viktigt att
följa dem.
HINDER FÖR ANVÄNDNING AV SELEN
• Släp utan bakbom. Linorna får ej fästas i väggarna.
• Släp med bara den ena av bakbommarna i bruk. (Är inte tillräckligt fast konstruktion.)
• Ponnyn med transportsproblem (lägger sig på golvet osv). PSH kan hjälpa med att göra ponnyn van
med transport, men först skall ponnyn skilt vänjas att bära selen och skilt vänjas att transporteras i
släpet. Sedan kan man öva båda samtidigt. Ytterst viktigt är också att man under övning samt transport
har bildförbindelse till släpet.
• Gammal släpvagn eller släpvagn i dåligt skick. Som huvudregel kan man säga att om vagnen håller för
en häst, håller den för en ponny. Släpets säkerhet skall kontrolleras regelbundet!
• Ponny som är ovan med sele överhuvudtaget. Ponnyn skall först bli van med vanlig sele innan man
börjar använda PSH.
• Sjuk ponny, om det inte är möjligt att få videobild inifrån släpet (det kan hända att ponnyn vill lägga sig).
• Släp för 1,5 hästar med två ponnyer ombord (ponnyer kan trassla in sig i varandras sele).
• Släp för två hästar utan mellanvägg (båda bakbommarna skall vara fästa och linorna får inte fästas i
väggarna!)
• En ponny i PSH och den andra utan. (t.ex. ett sto med sitt föl)
• Ponnyn som väger över 250 kg.
• Ponnyn som inte ryms tryggt mellan för- och bakbommarna. Ponnyn med mankhöjd ca 115 cm kan
ännu rymmas under den främre bommen (förbommen får inte tas bort, annars kan släpets stabilitet
minska!).
• Pony safety harness är avsett endast för att öka komfort och säkerhet under transport för små
ponnyer. Får inte användas vid hästtransport! Missbruk är absolut förbjudet.
TREVLIGA RESOR MED PSH!
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PONY SAFETY HARNESS - MAXIMAL KOMFORT VID PONNYTRANSPORT
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BELÅTENHETSGARANTI 40 DAGAR
Vi är så nöjda med PSH att vi beviljar selen belåtenhetsgaranti. Om du av något skäl inte är nöjd med
produkten, får du pengarna tillbaka då du returnerar produkten inom 40 dagar från det du mottagit
paketet. Vi tar gärna emot feedback om produkten,
var vänlig och berätta också varför produkten inte
passade er.
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Gör det möjligt för ponnyn att luta
Hindrar tillträde under frambommen
Är flexibel
rycken blir mjukare
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Kraftiga snabblås (låstillverkaren anger brytkraften 2800 kg/lås)
ja
u
v a l m ist e tt
Steglös längdjustering av linorna
Selens bockrem på baken förhindrar att ponnyns bakdel stiger: ponnyn trasslar sig inte i linorna och vid
nödbromsning faller ponnyn inte omkull. Med de allra minsta ponnyerna hänger bockremmen i luften detta förhindrar inte användningen av selen.
Ingen bukgjord
ponnyn blir inte stretande i selen även om den skulle backa bort från släpet i förväg.
Stödremmarna känns behagliga och de ger efter om ponnyn backar från selen.
Gummidelen är av Nokias kvalitetsgummi och den har länkar av rostfritt stål.
Vid införskaffning av selen får du även en skärare på köpet (viktigt att ha med under transport).
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RETURNERING:
Berätta vid postkontoret att det är fråga om en kundreturnering. Aidora finns i registret under namnet
Aidora Johanna Karjalainen.
Kundreturneringen är gratis för kunden, kvitto ges
till avsändaren. Vi kontaktar kunden angående returnering av köpesumman sedan vi tagit emot kundreturneringen.

