
Trixie vodící set na kolo de Luxe 

Montážní návod 

Držák lze snadno připevnit k sedlovce nebo k rámu jízdního kola. 

1. Umístěte plastový kryt kolem sedlovky. Ujistěte se, že je sedlovka bezpečně připevněna k rámu, 

jinak by se mohla při silném zatažení psa stočit. 

2. Umístěte obě části držáku na plastový plášť a přišroubujte je pomocí přiložených šroubů a 

podložek. 

3. Nyní zašroubujte spirálovou pružinu na krátké straně prodlužovací tyče. 

4. Poté připojte prodlužovací tyč k držáku, který je připevněn k jízdnímu kolu. Zajistěte, aby zámek 

zapadl na místo. 

5. Před použitím se psem je bezpodmínečně nutné zajistit, aby byl vodící set bezpečně připevněn 

k jízdnímu kolu a aby se nemohl otáčet, i když zvíře silně táhne. 

6. Prodlužovací tyč lze opět odejmout uvolněním aretačního čepu. 

 

Bezpečnostní informace 

 

• Vodící set může být používán pouze s jízdními koly, nikoli s motocykly nebo jinými motorovými 

vozidly. 

• Nikdy nenechávejte svého psa bez dozoru, pokud je připoután k vodícímu setu. 

• Vodící set není vhodný pro malé psy nebo štěňata. 

• Při nastupování a vystupování z jízdního kola dávejte pozor, abyste nezachytili o vodící set. 

• Pravidelně kontrolujte matice a utáhněte je, pokud se uvolnily. 

• Pokud nevedete žádného psa, odpojte vodící set od jízdního kola. 

• Upozornění pro rodiče: Odpovědnost za bezpečnou manipulaci nesou rodiče, pokud dítě zachází se 

psem, který je připoután k vodícímu setu. Povolte svému dítěti používat vodící set zezačátku pouze 

pod vaším dohledem. 

• Upozornění: Ne každý pes je vhodný k tomu, aby byl veden u kola. Před použitím vodícího setu by 

majitelé psů měli pečlivě zvážit, zda jejich pes splňuje fyzické požadavky na vedení vedle kola. 

Naplánujte si prosím dostatek času na seznámení vašeho psa s vodícím setem a trénujte často vedení 

u kola. U psů s malou výdrží doporučujeme vést je vedle vašeho kola jen po krátkou dobu nebo na 

krátkou vzdálenost. Ideální je, když necháte svého psa určit rychlost a délku cesty. 

• Úplnou odpovědnost za používání vodícího setu a za související rizika nese majitel psa nebo cyklista. 


