Skötsel och garanti gps väst DC 40
Tack för att ni köpte gps västen och jag hoppas ni ska få nytta av den
tillsammans med er gps pejl.
När ni justerar in västen så ska ni tänka på att spänna banden lagom hårt. Ni får
prova er fram så att ni får bästa passform. När ni justerat klart så kan ni klippa
av överflödigt band. Det är viktigt ätt trä en extra gång tillbaks i spännena för att
inte bandet ska glida ur.
Utrustningen är tillverkad av olika funktionsmaterial som behöver hållas rena för
att fungera maximalt. Tvätta med milt tvättmedel för hand eller i maskin på 30 40 grader.Torktumla inte utan låt utrustningen lufttorka.
Utrustningen är tillverkad för att tåla slitage men som ni vet, så handlar det här
om extremt hårt slitage. Det kan gå hål eller bli en reva i tyget om hunden
springer i något riktigt vasst som tex hagtornsbuskar eller taggtråd vilket är
mycket svårt att förhindra .
Skulle något gå sönder så vill jag att ni kontaktar oss direkt, så att vi kan
lösa det. Om västen går sönder på ett sånt sätt att det inte omfattas av garantin
så kan ni ändå skicka den till oss för reparation.
Vi vill gärna att ni hör av er om ni har några klagomål på västen, så att vi kan
göra den ännu bättre.
Montering DC 40 enheten i fickan
Montera av halsbandet från enheten. När ni tagit bort halsbandet från enheten
blir det ett mellanrum/glapp mellan enheten och locket, klipp av en bit av
halsbandet eller använd något liknande för att fylla ut mellanrummet. Det är
viktigt att antennen sitter fast mot enheten det finns annars en risk att antennen
lossnar i infästningen.

OBS
När ni justerat in rätt längd
på remmen på magen, lås
den gärna med isolerings tejp
eller en stripe.
Eller trä tillbaka den en extra
gång tillbaka genom spännet.
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