
Pasja oprsnica SafeWalk
Maaa175: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu

V paketu boste prejeli 

• Pasja oprsnica SafeWalk. 

Prednosti 

• Prilagodljiva na rast psa, 

• preprečili boste vlečenje in dušenje, 

• ergonomsko prilagajanje, 

• lažja vodljivost psa, 

• odsevni pas, 

• čvrst ročaj, 

• zračnost, 

• močni kovinski obroč za zapenjanje, 

• zapenjanje povodca na hrbtu psa, 

• primerna za hojo, tek, pohodništvo, treninge ali lov, 

• mehki in trpežni materiali, 

• svoboda pri gibanju, 

• barva: modra in roza.  

 

Uporaba 

Oprsnica SafeWalk je kot nalašč za vsakodnevne sprehode in treninge. Je enostavna za uporabo.  Ima pasove, ki se 
razširijo in zožijo. Nastavljiva je okoli prsnega koša in vratu. Primerna je za vse vrste pasem.  

Namestitev 

1. Oprsnico položite psu na hrbet.  

2. Pas s sivo odsevno črto(1) namestite psu pod 
vrat in ga z daljšanjem ali krajšanjem prilagodite.  

3. Črn pas se zapne pod prsmi z zaponko (2). 
Ravno tako mu prilagodite dolžino.  

4. Povodec zapnete ob klin na vrhu oprsnice (3).  

5. Oprsnica ima na zgornji strani trpežen ročaj, 
ki vam daje popoln nadzor v izrednih razmerah 
(4).  

6. Z oprsnico SafeWalk boste vidni tudi ponoči. 
Ima odsevni trak (5), ki bo vašega psa osvetlil.  



  

Opozorila 

• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca. 

• Izberite primerno velikost oprsnice glede na mere v tabeli. 

 

Izdelek lahko uporabljate le v skladu z zakonodajo države, v kateri se nahajate. Pred potovanjem preverite ali je 

uporaba izdelka omejena in ali za uporabo potrebujete dovoljenje.  

 

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko 

uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov. 

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje 

pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali 

video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če 

bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.  

 

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje 

in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z 

odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.  

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali 

pogoltnejo majhne delce. 
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