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VALJASTUS JA LASTAAMINEN
1. Avaa kumisen rintaosan niskahihna A.
2. Pujota valjasnippu ponin pään kautta selän päälle.
3. Kiinnitä niskahihna A.
4. Säädä kuminen rintaosa sopivalle korkeudelle niskahihnojen (A ja B) säätöjen avulla.
5. Katso, etteivät liinat roiku liian alhaalla, jotta poni ei sotkeennu niihin kävellessään.
6. Lastaa poni traileriin.
7. Kiinnitä poni ensin riimunnarusta.
8. Nosta molemmat takapuomit ylös, vaikka kyydissä olisi vain yksi poni.
9. Kierrä liinat yläkautta puomin ympäri ja kiinnitä pikalukot liinojen D-renkaisiin.
10. Säädä liinat sopivan pituisiksi siten, että poni on lähellä takapuomia. Tarkista, että liinat on
säädetty yhtä pitkiksi.
11. Huolehdi, etteivät liinat pääse irrottamaan takapuomin sokkaa.
Valmis. (Seuraavalla kerralla säädöt ovat jo valmiina, joten lastaus nopeutuu.)
PURKAMINEN
1. Irrota liinat takapuomista ja kiinnitä ne selän päällä olevaan D-renkaaseen
2. Laske takapuomi.
3. Huolehdi, etteivät liinat jää roikkumaan liian alas.
4. Irrota riimunnarun kiinnitys ja peruuta poni ulos trailerista.
5. Avaa niskahihna A ja vedä valjaat pään kautta pois.
Niskahihna B
Niskahihna A
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Käytä rintaremminpehmustetta, jotta
kumi ei katko karvaa!
VALJAIDEN PESU
Pesu 40 asteessa, ei valkaisua, silitystä tai
rumpukuivausta.
Jos irrotat hihnat A ja B, katso, että kiinnität ne
takaisin ”ristikkäisesti”, eli lukot tulevat eri puolille ponia. Muuten valjaat ovat painavammat toisella puolella ja kääntyvät vinoon.

KIERRÄTYS
• Metalliosat metallinkeräykseen
• Nauhaosat energiajätteeseen
• Kumiosa Kuusakosken kierrätyspisteeseen tai palautus Aidoralle.
Käytön esteet ja palautusohjeet

PONY SAFETY HARNESS JA TURVALLISUUS
Pony Safety Harness on käynyt tuotekehityksen aikana läpi tarkat riskianalyysit ja lujuustestaukset.
Näin ollen tuote on käyttäjälleen erittäin turvallinen. Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen kuin
otat PSH:n käyttöön. Noudatathan näitä ohjeita, jotta ponisi matkustus sujuisi mahdollisimman miellyttävästi!
KÄYTÖN ESTEET
• Traileri, jossa ei ole takapuomia. Liinoja ei saa kiinnittää seiniin.
• Traileri, jonka vain toinen takapuomi on käytössä. (Ei ehkä ole tarpeeksi tukeva rakenne.)
• Matkustusongelmainen poni (hyppii pystyyn, menee makuulle, jne.) Poni tulee ensin totuttaa pitemmän kaavan mukaan matkustamaan asiallisesti. PSH saattaa auttaa totuttamisessa, mutta ensin
ponin on siedettävä valjaat erikseen ja trailerissa olo erikseen. Sitten vasta päästään harjoittelemaan
kulkemista trailerilla. Ehdottoman tärkeää on pitää kuvayhteys traileriin, esim. kameran avulla, harjoittelun ja myöhemmin matkustamisen aikana.
• Vanha tai huonokuntoinen traileri. Nyrkkisääntönä voidaan pitää: Jos se kestää hevosen, se kestää
ponin, MUTTA trailerin turvallisuus on silti tarkastettava säännöllisesti!
• Poni, jota ei ole totutettu minkäänlaisiin valjaisiin. Totutettava ensin, ennen PSH:n käyttöä.
• Sairastapaus, ellei vidokuvaa trailerin sisältä ole saatavissa. (Poni voi haluta makuulle.)
• 1,5 hevosen traileri, jossa matkustaa kaksi ponia. (Ponit saattavat sotkeentua toistensa liinoihin.)
• Kahden hevosen traileri ilman väliseinää. (Molempien takapuomien tulee olla kiinni. Liinoja ei saa
kiinnittää seiniin.)
• Tilanne, jossa yksi poni on kiinni PSH:lla ja toinen matkustaa ilman valjaita. (Esim. tamma ja
varsa)
• Yli 250kg painava poni.
• Poni, joka ei mahdu turvallisesti etu- ja takapuomin väliin. (Noin 115cm -säkäinen voi vielä mahtua.
Etupuomia ei saa irrottaa, ettei trailerin rakenteiden kestävyys vähene.)
• Pony Safety Harness on tarkoitettu ainoastaan pienten ponien matkustusmukavuuden lisäämiseen. Ei isoille poneille tai hevosille! Väärinkäyttö on ehdottomasti kielletty.
MUKAVAA MATKAA!
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TYYTYVÄISYYSTAKUU 40 PÄIVÄÄ
Olemme niin tyytyväisiä Pony Safety Harnessiin, että
myönnämme sille tyytyväisyystakuun. Jos et jostain syystä ole tyytyväinen tuotteeseen, saat rahasi takaisin, kun
palautat tuotteen 40 päivän kuluessa paketin saapumisesta. Otamme mielellämme palautetta tuotteesta, joten
kerrothan myös, miksi tuote ei sopinut teille.
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PONY SAFETY HARNESS - MATKUSTUSMUKAVUUDEN MAKSIMOINTIA
• Valjaat mahdollistavat nojaamisen
• Valjaat estävät pääsyn etupuomin alle
• Valjaat joustavat, joten mahdolliset nykäykset pehmenevät
• Turvanauha, joka estää kumiosan liiallisen venymisen
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• Vahvat pikalukot (Valmistaja ilmoittaa murtolujuuden arvioksi 2800kg/lukko)
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• Liinojen portaaton pituussäätö
• ”Pukkivyö” selän päällä estää takapään nousun: poni ei sotkeennu liinoihin, äkkijarrutuksessa poni ei kumartuessa tee kuperkeikkaa. Pienimmillä poneilla pukkivyö jää roikkumaan
ilmassa. Tämä ei estä valjaiden käyttöä.
• Ei mahavyötä, jolloin poni ei jää rimpuilemaan valjaissa, vaikka peruuttaisi ennen aikojaan
trailerista.
• Kannatinhihnat on miellyttävän tuntuiset ja ne joustavat, jos poni peruuttaa valjaista.
• Kumiosa on Nokian rengaskumilaatua ja siinä on ruostumattomat metallilenkit.
• Valjaiden mukana toimitetaan turvallisuutta lisäävä leikkuri, joka tulee pitää aina mukana
ponin matkustaessa.

PALAUTUS:
Kerro postin toimipisteessä tekeväsi asiakaspalautuksen.
Aidora löytyy palautusrekisteristä nimellä:
Aidora Johanna Karjalainen.
Palautuksesta aiheutuneet lähetyskulut laskutetaan Aidoralta myöhemmin. Saat kuitin palautuksesta. Otamme yhteyttä
maksun palautuksesta kun tuote on saapunut.

