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CestoVáček Mini – Návod k použi

Vážené paničky a páníčkové,
Děkujeme Vám za zakoupení CestoVáčku Mini (dále jen CestoVáčku). Abychom Vám mohli garantovat maximální bezpečí a
pohodlí pro Vašeho psa, prosíme Vás o důkladné prostudování celého návodu. CestoVáček zajišťuje jeho vlastnos pouze
tehdy, je-li používán ve shodě s návodem k použi .
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Obecné podmínky použi
Konstrukce CestoVáčku je založena na požadavcích, které musí splňovat zadní sedadla v automobilech dle metodiky
EHK/OSN č. 14. Týkající se kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů kotevních úchytů ISOFIX, kotevních úchytů
horního upínání ISOFIX a míst k sezení i-Size [2015/1406]
Před zakoupením CestoVáčku je nutné zjis t, zda jsou sedadla vašeho automobilu vybavena spodními kotevními úchyty
ISOFIX a kotevními úchyty horního upínání ISOFIX!
CestoVáček Mini není možné umís t na sedadla, která nejsou vybavena spodními kotevními úchyty ISOFIX a kotevními
úchyty horního upínání ISOFIX!

Parametry CestoVáčku Mini:
Velikost : půdorysné rozměry 37x 37 x 37cm x 24 cm, výška 42cm, hmotnost 1, 95kg
Maximální hmotnost přepravovaného psa 10 kg.
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Součás CestoVáčku

1.
2.
3.
4.
5.

CestoVáček Mini (kabina)
poutací karabiny (vymezovací) - 2x
Horní poutací popruh s karabinou - 1x
Spodní poutací karabiny 2x
horní poutací karabina (trojúhelníková) - 1x

1.

5.

4.
3.
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Montáž do vozidla:
Pro správné umístění do automobilu a následnou správnou funkci CestoVáčku je důležité postupovat dle kroků a instrukcí
v tomto návodu.
Krok 1.
Zacvakněte karabiny (vymezovací) do spodních úchytů ISOFIX (viz foto níže)
a) typ úchytů ISOFIX bez vodícího pouzdra.

b) typ ISOFIX s vodícím pouzdrem.
U tohoto typu kotevního oka může plast kolem lehce bránit zacvaknu karabiny. Použijte postup, jak je znázorněno na
obrázku níže.

Krok 2.
Umístěte CestoVáček na sedadlo a zacvakněte karabiny na spodním popruhu do koncového oka karabiny v ISOFIXU.
Pro uchycení vnitřní karabiny je vhodné CestoVáček natočit bokem.
Pro zacvaknu je třeba použít trochu síly tak, aby byly spodní úchytné popruhy napnuté.
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Po zacvaknu nesmí být mezi karabinami a úchytným bodem ISOFIX patrná vůle – viz obrázek níže. Pokud tak je, je třeba
zkrá t spodní úchytné popruhy.

Po nastavení správné délky musí být popruh ve sponě provlečený tak, jak je znázorněno na obrázcích 1-6 níže.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Krok 3.
Horní poutací popruh protáhněte kotevním úchytem horního upínání ISOFIX. Úchyt je označen mto symbolem.
(U většiny vozů typu kombi, li back nebo hatchback se nachází na zadní straně opěradel v zavazadlovém prostoru.
U vozů typu sedan bývá v prostoru hlavových opěrek zadních sedadel)

Popruh v úchytu ohněte na obou krajích směrem dovnitř, tak jak je ukázáno na obrázku níže.

Pokud ohnuté kraje v oku nedrží požadovaný tvar stabilizujte je omotáním lepící páskou nebo zdrhovací páskou, tak jak je
znázorněno na obrázcích níže.

Krok 4.
Karabinu horního poutacího popruhu zacvakněte do karabiny v přední čás CestoVáčku – viz foto níže.

www.bezpecnesepsem.cz
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Zkontrolujte, že popruh je v oku karabiny ohnutý na obou krajích směrem dovnitř, tak jak je ukázáno na obrázcích níže.

Krok 5.
Délku horního poutacího popruhu nastavte tak, aby byl napnutý a nedocházelo k jeho prověšení.

Po nastavení správné délky musí být horní popruh ve sponě provlečený tak, jak je znázorněno na obrázku 1 - 5 níže.
Obr.1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4
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Obr. 5

Máte hotovo a můžete vyrazit :-) , ale prosím nezapomeňte ještě na přečtení zbytku návodu.

Podmínky použi
-

Nikdy nepoutejte CestoVáček na sedadla jinak, než jak je uvedeno v tomto návodu.
Nikdy nepřepravujte v CestoVáčku těžšího psa než je povoleno.
Nikdy nepoužívejte CestoVáček s otevřeným nebo jen částečně zavřeným zámkem na přední úchytné karabině –
viz obrázek níže.

-

Před každou jízdou zkontrolujte uchycení v kotevních bodech a pokud uchycení vykazuje vůle upravte délku
popruhů, tak aby vůle v uchycení nebyly.
Horní poutací popruh musí být v karabině a v horním kotevním bodě ISOFIX vždy umístění tak, jak je zobrazeno
na obrázcích níže. Kraje popruhu musí být přehnuty dospod na podélnou osu popruhu.

-

-

Vždy se ujistěte, že poutací popruhy nejsou v kontaktu s ostrými hranami.
Alespoň jednou měsíčně zkontrolujte konstrukci CestoVáčku jestli nedošlo k porušení nosných čás .
Nezapomeňte kontrolovat i vnitřní prostor.
Alespoň jednou měsíčně zkontrolujte úchytné karabiny, zda nevykazují nějaké poškození (trhliny v materiálu,
funkčnost zámků karabin).
Alespoň jednou měsíčně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození vnitřních výztuh. Ohnu vnitřních výztuh není
závadou. Výztuhy nesmí být prasklé nebo s trhlinami. V případě takového poškození kontaktujte výrobce.
www.bezpecnesepsem.cz
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-

Nikdy nepoutejte CestoVáček na přední sedadla automobilu pokud nejsou vybavena spodními kotevními úchyty
ISOFIX a kotevními úchyty horního upínání ISOFIX!
Nikdy nepřevážejte psa uvnitř CestoVáčku s otevřeným zipem na vstupním otvoru.
Pokud je CestoVáček umístěn na předních sedadlech musí být deak vován přední airbag a přední sedadlo
nastavte tak, aby mezi palubní deskou a přední stranou CestoVáčku byla mezera minimálně 25cm.
CestoVáček je určen pouze k montáži na sedadla, která jsou umístěna ve směru jízdy. Není určen a nesmí být
montován na sedadla, která jsou bokem nebo zády ke směru jízdy.
Při umístění CestoVáčku na zadní sedadla nastavte přední sedadla do takové polohy, aby mezi přední stranou
CestoVáčku a zadní stranou sedadla před ním, byla mezera minimálně 20cm.
Boční a hlavové airbagy nijak funkci CestoVáčku neovlivňují a není je třeba deak vovat.
CestoVáček je určen pouze pro přepravu psů.
CestoVáček není určen k použi jako kotec, ať už uvnitř vozidla nebo mimo něj.
Nikdy nenechávejte psa v CestoVáčku v zaparkovaném nebo odstaveném automobilu bez dozoru.

Ochrana sedadla před znečištěním
Po nainstalování CestoVáčku, můžete zakrýt vstupní hranu sedadla, aby byla ochráněna před případnými nečistotami. Při
testování CestoVáčku bylo zjištěno, že je třeba nezakrývat celý prostor před nástupním otvorem. Překry celého prostoru
mělo za následek, že pejskové k prostoru neměli důvěru. Pokud je nástup zcela zakrytý může snadno dojít k situaci, kdy pes
šlápne do prázdna a ztra pak k prostoru důvěru. Pokud chcete zvýšit ochranu sedadel ve vašem vozidle, je vhodné
nástupní hranu zakrýt, tak jak je znázorněno na obrázku 1 níže. Pro psa je velmi důležité, aby nástupní prostor byl vždy
stejný a mohl případně šlápnout na pevnou oporu.
Obrázek 1.

Obrázek 2.

Jak naučit psa jezdit v CestoVáčku
Díváte se na CestoVáček a jako první Vás napadne, že není možné, aby se Váš pes naučil nastupovat a v klidu ležet v tak
omezeném prostoru? Nebojte se, není to těžké. Spíše naopak. Pes si na jízdu v autě zvykne velmi rychle. Ještě v dobách kdy
naši psi byli vlci, přespávali v norách a také tam neměli moc místa. I když dnes pes jako vlk nevypadá, tak tyhle pudy v sobě
stále má a být v menším prostoru mu nevadí.
Nastupování pro něj bude velmi snadné a velmi brzy se pro něho stane CestoVáček bezpečným místem a oporou. Níže
píšeme pár rad jak na to. Jedná se spíše o doporučení a inspiraci než o univerzální návod. Každý zná svého psa nejlépe a ví,
jak na něj, když ho chce něco naučit.
Poté, co si CestoVáček pořídíte, nejprve psa s CestoVáčkem seznamte. Nechte ho, vše očichat a prověřit, že nejde o nic
nebezpečného.
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Vhodné je psa seznamovat s novým prostředím formou hry, třeba s oblíbenou hračkou. Hračku umístěte na okraj
CestoVáčku a nechte pejska, aby pro ni šel, pokud mu to nedělá po že, posouvejte hračku dále do CestoVáčku, aby pes
zjis l, že uvnitř se není třeba ničeho bát. Pla zde jedno pravidlo, že není kam spěchat. Nezapomínejte pejska za správné
chování odměňovat. Dejte sobě i svému psovi na vše čas. Jakmile psovi nedělá po že do CestoVáčku chodit zkuste to samé
se svěšeným vstupním otvorem a opět můžete opakovat postup s hračkou. Jako seznamovací prostředek můžete použít i
pamlsky a různé jiné hry a lákadla. Cílem je vzbudit v pejskovi důvěru k novému prostoru.
Až se dostanete do bodu, kdy pejsek zvládne do CestoVáčku vlézt a zjevně mu to nedělá žádné po že, začněte s m, že
pejska naučíte, aby si po nastoupení lehl. CestoVáček je konstruován tak, aby se v něm pejskům sedělo ob žně a měli
tendenci si přirozeně lehnout. Pokud naučíte psa v CestoVáčku ležet už v této fázi, ulehčíte si práci při pozdějším nácviku
uvnitř auta. Když už je pes naučený do CestoVáčku chodit a lehne si, postupně zkoušejte zavírat vstupní zip.
Pro nácvik nastupování do auta, můžete CestoVáček umís t například na pohovku, aby byl výš a znova vše opakujte.
Po ukončení nácviku v domácím prostředí, je čas přejít na nácvik v autě. S učením opět začněte v prostředí, které pes dobře
zná nebo v prostředí, kde je zvyklý se učit nové věci.
CestoVáček nainstalujte do auta. V první fázi je dobré CestoVáček umís t spíše dále do vozu. Pes nejprve skočí na sedačku a
poté vleze do CestoVáčku. Pro psa je to nové prostředí a je možné, že, to co se naučil doma, v autě nebude ch t opakovat.
Začněte s nácvikem od začátku nebo se vraťte o několik kroků zpět a třeba jen nechte pejska do CestoVáčku jít pro nějakou
hračku nebo pamlsek a postupujte znovu krok po kroku, až se dostanete do fáze, kdy pes nastoupí a lehne si. Nácvik v autě
je vhodné dělat ve dvojici, kdy jeden je venku a dává psovi povely a druhý je uvnitř auta nebo na druhé straně a může
odměňovat nebo manipulovat s hračkami a lákadly.
Zvládli jste nácvik v autě, je čas na první jízdu v CestoVáčku. Během jízdy je vhodné pejska odměňovat za správné a klidné
chování, proto doporučujeme zpočátku jezdit ve dvou, aby mohl být pejsek průběžně kontrolován.
První projížďka by měla být krátká a jízda by měla být pomalá a plynulá. Pes postupně zjis , že stěnám CestoVáčku se dá
důvěřovat a začne je využívat jako opory. Začněte jízdy prodlužovat, zrychlovat a zvyšovat dynamiku. Berte psa na místa,
která má rád. Máte doma například milovníka vody. Vezměte ho k rybníku, který miluje. Několik prvních desítek kilometrů
byste měli určitě strávit na cestách za příjemnými cíli. Pes si spojí jízdu v autě s m, že na konci jízdy je něco dobrého.
V prvních jízdách bych se určitě vyhnul například cestě k veterináři.
Každý pes je jiný a každý z nich si na cestu v autě a CestoVáčku zvyká jinak dlouho, proto přizpůsobte cesty povaze vašeho
pesa a dejte mu čas na vše si zvyknout.
Samostatnou kapitolou pro učení jsou pejskové, kteří jsou již na jízdu v nějakém přepravním boxu zvyklí. Z praxe jsme
zjis li, že pejskům výměna boxu za jiný nedělá žádné po že. V podstatě by se dalo říct, že stačí jen, aby si pes CestoVáček
očichal a může jezdit. Nicméně seznamování s novým prostředím bych neuspěchal a dal psovi na vše čas. Většině psům
nová poloha přijde přirozená a není třeba je nic učit. Nastoupí, lehnou si a leží. Některá plemena jsou ovšem tvrdohlavější,
než ostatní, a je potřeba jim věnovat více času, aby si na nové prostředí zvykli a novou polohu při cestování se naučili.

Čištění a údržba CestoVáčku










My CestoVáčku vždy provádějte ručně pouze čistou, nebo mýdlovou vodou s teplotou do 30°C.
Případné nečistoty odstraňte jemným kartáčem a vždy dbejte na to, aby nebyly poškozeny švy nebo struktura
tkaniny. Místa kolem švů nikdy nedrhněte a nepřelamujte. Švy očistěte, m že je namočíte v mýdlové vodě a
jemným kartáčkem očis te.
Po umy nechte CestoVáček uschnout při pokojové teplotě, buď venku, nebo dobře větrané místnos .
Nevystavujte CestoVáček ani jeho součás přímému slunečnímu záření.
CestoVáček, ani jeho vnitřní součás nesmí být prány v automa cké pračce a to ani na program ručního my .
CestoVáček, ani jeho vnitřní součás nesmí být chemicky čištěny a nesmí být použita žádná chemická
rozpouštědla.
CestoVáček, ani jeho vnitřní součás nesmí být odstřeďovány, žehleny nebo sušeny v sušičce.
Pro čištění vaničky doporučujeme nejprve vnitřní povrch nechat uschnout, poté vyluxovat a následně povrch očis t
vlhkým hadrem. Vaničku není pro čištění nutné vyjímat.
V případě znečištění zipu vstupního otvoru, nečistoty namočte a odstraňte jemným kartáčkem. Po uschnu zip
ošetřete voskem na zip.

www.bezpecnesepsem.cz
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Opravy



Objevíte-li, při kontrole CestoVáčku párající se šev, uvolněné konce švu zatavte horkým nožem nebo zapalovačem,
abyste zabránili dalšímu uvolnění švu a kontaktujte výrobce pro případnou opravu.
Opravy na CestoVáčku nikdy neprovádějte sami. Pokud zjis te na CestoVáčku poškození s opravou se obraťte vždy
na výrobce.

Skladování CestoVáčku




Skladujete na suchém a temném místě při pokojových teplotách.
Před uskladněním se ujistěte, že jsou CestoVáček a všechny jeho součás suché a zip na vstupním otvoru je
zavřený.
Skladujte mimo dosah chemických látek a jejich výparů, jako jsou například chemická čis dla, kyseliny, nebo
pohonné hmoty.

Materiálové složení
Tkanina vnějšího obalu - 100% polyamide
Popruhy – 100% polypropylen
Vnitřní tex lní vanička 100% polyester + PVC zátěr
Vyrovnávací podložka 100% polyuretan
Vnitřní výztuhy 100% PPR

Záruční podmínky
Dodavatel poskytuje záruční dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Během této doby odstraní servisní opravna bezplatně
všechny poruchy výrobku způsobené výrobní závadou či vadným materiálem tak, aby mohl být řádně používán. Nárok na
záruční opravu se nevztahuje na vady způsobené vnějšími podmínkami, např. poruchy zaviněné nesprávným používáním,
zacházením, neodbornými opravami běžným opotřebením, nebo mechanickým poškozením. Záruční doba se v případě
záruční opravy prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v servisní opravně. Doklad o koupi je třeba ve vlastním zájmu
uschovat pro případnou záruční opravu. Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada
objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání může zapříčinit prohloubení vady. Nezapomeňte prosím, že záruční doba
a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako
záruční doba a při správném používání je vždy řádově delší, než záruční doba. Zboží musí být řádně vyčištěno, zbaveno
veškerých nečistot a hygienicky nezávadné. Firma je oprávněna odmítnout převze zboží, které nebude splňovat zásady
obecné hygieny k reklamačnímu řízení.

Výrobce a distributor
Ing. Zdeněk Wallisch
Ičo:06373003
Sídlo společnos :
Skuteckého 1086/5
Praha 6, psč: 16300
Web: www.bezpecnesepsem.cz, email: info@bezpecnesepsem.cz
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