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CestoVáček – Návod k použi

Vážené paničky a páníčkové,

Děkujeme Vám za zakoupení CestoVáčku. Abychom Vám mohli garantovat maximální bezpeční a pohodlí pro Vašeho psa,
prosíme Vás o důkladné prostudování celého návodu. Návod po prostudování uchovejte pro další případné použi  nejlépe
v autě, abyste ho měli při ruce v případě nutnos . Cestováček zajišťuje jeho vlastnos  pouze tehdy, je-li požíván 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.17/07,  par.5.16.1 (ochrana pro  posuvu zavazadel),   s platnos  od 6.  srpna 1998.  Jednotná ustanovení  pro
schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy. Dle této metodiky je Cestováček navržen tak,
aby zadní sedadla byla schopna při nárazu odolat hovému pře žení. Obecně pla , že součet hmotnos  přepravovaného
psa/ů a Cestováčku/ů nesmí přesáhnout 36kg.

Před zakoupením Cestováčku je nutné zjis t,  zda zadní sedadla  vašeho automobilu splňují  požadavky ve výše uvedené
metodice. Většina vozidel této metodice vyhovuje.  Existují výjimky vozidel, například vozidla typu pickup a některá vozidla
typu sedan,  která mají  oddělený zavazadlový prostor, zpravidla  kovovou překážkou a výše uvedenou vyhlášku splňovat
nemusí. V takovém typu vozu by byla funkčnost Cestováčku při nárazu omezena.

Parametry vyráběných velikos :
Velikost 70: půdorysný rozměr základny š*d = 48*70cm, výška 57cm, hmotnost 5,7kg
Velikost 65: půdorysný rozměr základny š*d = 48*65cm, výška 57cm, hmotnost 5,3kg
Velikost 60: půdorysný rozměr základny š*d = 48*60cm, výška 57cm, hmotnost 5,0kg
Velikost 55: půdorysný rozměr základny š*d = 48*55cm, výška 57cm, hmotnost 4,8kg
Velikost50: půdorysný rozměr základny š*d = 48*50cm, výška 57cm, hmotnost 4,65kg
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Součás  Cestováčku

1. Cestováček Cestováček Výztuha, Příčné rozpěry
2. Výztuha 2x
3. Příčné rozpěry 3x
4. Vyrovnávací podložka 1x
5. Distanční klíny 2x
6. Vnitřní tex lní vanička 1x
7. Upevňovací šrouby 6x
8. Polohovací prvek 1x
9. Úchytné pásy 2x
10. Úchytná karabina 4x

Vyrovnávací podložka Distanční klíny

 

Vnitřní tex lní vanička Upevňovací šroub Polohovací prvek

Úchytné pásy Úchytná karabina
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Montáž

Pro správné složení a následnou funkci Cestováčku je důležité postupovat dle kroků a instrukcí v tomto návodu.

Pokud jste obdrželi CestoVáček v chladném období, před jeho skládáním nechce všechny jeho součás  zahřát na pokojovou
teplotu.

Krok 1.

 Připravte si jednotlivé díly Cestováčku v pořadí, jak je napsáno výše bod 1-10.

Krok 2.

 Nejprve položte Cestováček na boční stranu, nejlépe na zem tak, aby vstupní otvor směřoval nahoru.

Krok 3.

 Výztuhu (2) umístěte na vnitřní boční stranu Cestováčku. 

 Výztuhu začněte vkládat od horního rohu Cestováčku, vložte ji do Cestováčku a přichyťte ji v dané poloze. Pokud skládáte
Cestováček sám/sama, můžete roh přidržet m, že jej lehce přišlápnete k zemi. V dalším kroku natlačte výztuhu do boku
Cestováčku. Stěny Cestováčku obepínají výztuhu velmi těsně, a je třeba použít více síly. Výztuha by po správném umístění
měla samovolně držet v boční stěně.

Krok 4.

 Druhou výztuhu umístěte stejným způsobem jako předchozí. Aby první výztuha zůstala na místě,  je vhodné ji přidržet
k zemi nebo lehce přišlápnout. Opět začněte od horního rohu Cestováčku, výztuhu vtlačte do boční stěny. Opět je třeba
použít více síly.
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Krok 5.

 Po umístění obou bočních výztuh, posuňte plastové spojky do míst, kde jsou na čelní stěně suché zipy – viz obrázek níže.

 Vezměte příčnou rozpěru (3) a vsuňte ji do spojky na boku, který leží na zemi. Rozpěru ohněte jako luk a vsuňte do spojky
na druhé straně, m rozepřete bočnice – viz obrázek níže. Takto umístěte všechny 3 rozpěry. V této fázi nepřipevňujte
rozpěry suchými zipy. Po umístění všech 3 rozpěr by Cestováček měl držet požadovaný tvar.

 Výztuhy přesně a pevně upevněte do bočnic Cestováčku. Zkontrolujte, zda jsou natlačené těsně ke stěně a sedí ve všech
rozích napevno, tak jak je znázorněno na obrázcích níže. Pokud to tak není, je třeba vzpěry více vtlačit do stěn. Toho lze
snadno docílit například otočeným kladivem, kdy kladivo držíte za ocelovou část a držadlem vtlačíte výztuhy do rohů.

Krok 6.

 Po dokončení předchozích kroků umístěte Cestováček jeho dnem na rovnou vyvýšenou plochu (např. stůl) 
 Vyrovnávací  podložku (4)  vložte na dno Cestováčku,  širší  část podložky směřuje dozadu, spodní zadní hrana podložky

lícuje se zadní spodní hranou Cestováčku. Suché zipy na podložce směřují dolů.
 Podložku spojte se dnem Cestováčku suchými zipy, které jsou na dně Cestováčku a spodní straně podložky. Podložka plní

funkci rozpěry dna a je konstruována cca o 1,5cm širší než je daný rozměr, proto je třeba ji do daného prostoru mírnou
silou natlačit.  Pokud to jde ob žně, zkontrolujte, zda máte plastové výztuhy umístěné až ke krajům Cestováčku. Mezi
vnějším okrajem a vnitřní stěnou Cestováčku by neměla být mezera – viz obrázek výše. 
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Krok 7. 

 Distanční klíny (5) vložte do mezery mezi vyrovnávací podložkou a stěnou Cestováčku – viz obrázky níže.

Krok 8. 

 Před vložením vnitřní tex lní vaničky (6) si ji připravte tak, že její boční stěny složíte jako psaníčko – viz obrázek níže.

 Vaničku vložte na vyrovnávací podložku a vyrovnejte tak, aby ležela na podložce rovnoměrně – viz obrázek níže.
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 Spodní olemování vaničky musí být vně podložky a distančních klínů – viz obrázek níže.

 K upevnění vaničky slouží suché zipy na jejích bocích a na vnitřních stěnách Cestováčku.
 Upevňování vaničky začněte od boční strany, která je napro  vstupnímu otvoru. – viz obrázek níže.
 Pokud máte připevněnou  první  stranu,  postupujte  stejným způsobem na  zadní  a přední  čás  Cestováčku,  tak jak je

znázorněno na obrázku níže.

 Suché zipy na sebe musí lícovat. Pokud suché zipy nelícují, pravděpodobně je třeba urovnat podložku a distanční klíny
nebo vzpěry Cestováčku.

 V rozích Cestováčku je pro správné vyrovnání vaničky potřeba podložku zmáčknout – viz obrázek níže.
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 Na vstupní  straně vaničky najdete dvojici  suchých zipů – viz  obrázek níže.   Zipy sloužící  ke stabilizaci  nástupní hrany
vstupního otvoru. Delší ze suchých zipů protáhněte kolem tyče výztuhy, mírně přitáhněte a zajistěte druhým, kratším,
suchým zipem, tak jak je znázorněno na obrázcích níže.

 Jako poslední připevněte suchými zipy vaničku na vstupní straně Cestováčku. Pozor! U vstupního otvoru je poloha suchých
zipů odlišná od předchozí čás  a nejsou přímo pro  sobě. Nicméně suché zipy na vaničce a vstupní straně Cestováčku na
sebe musí lícovat. Toho docílíte tak, že boční stranu podložky a distančního klínu lehce zmáčknete, čímž získáte prostor
pro uchycení. Spodní lem vaničky urovnejte, jak je vyobrazeno na obrázku níže, a spojte suché zipy k sobě.

  Po upevnění vaničky na přední straně vstupního otvoru by se měla jeho spodní hrana lehce vychylovat směrem ven.
Suché zipy by měly zůstat spojené, i poté co na ně zatlačíte směrem dolů – viz obrázek níže. Pokud ne, zkontrolujte, že na
sebe zipy přesně lícují. Toto je velmi důležité pro správnou funkci vaničky při nastupování a vystupování psa.

Pozor!  Vanička  není  konstruována  na  časté  vyndávání  z Cestováčku,  proto  ji  pro  běžnou  údržbu  nevyndávejte.
Opakovaným vyjmu m vaničky se snižuje přilnavost suchých zipů a jejich funkce může být následně omezena. Pokud
budete vaničku vyndávat, dbejte zvýšené opatrnos , aby nedošlo k zanesení suchých zipů nečistotami. Zanesené suché
zipy  snižují  jejich  funkci  a  vstupní  hrana  nebude  držet  požadovaný  tvar.  Před  vyndáním vaničku  nejprve  očistěte  a
následně ji  můžete  vyjmout.  Snížíte m riziko  zanesení  suchých zipů  nečistotami.  Pro  čištění  vaničky nejprve  nechte
vnitřní povrch uschnout, poté vyluxujte a následně povrch očistěte vlhkým hadrem. 

Krok 9. 

 Zkontrolujte, že Cestováček získal požadovaný tvar a všechny strany a hrany na sebe lícují. Pokud ne, vyrovnejte hrany a
stěny. V této fázi už by měl Cestováček mít požadovaný tvar a měli  byste udělat pouze finální korekce.  Pokud je vše
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v pořádku, upevněte suché zipy na příčných rozpěrách k přední stěně Cestováčku – viz obrázek níže a rozpěry přišroubujte
pomocí přiložených šroubů (7).

Krok 10. 

 Posledním krokem je připevnění polohovacího prvku (8) k suchým zipům na dně a zadní stěně Cestováčku – viz obrázek
níže.

Uvedení do provozu a upevnění Cestováčku v autě.

Cestováček je ve vozidle upevněn k zadním sedadlům za pomoci úchytných pásů (9) a úchytných karabin (10).  Nárazové
testy, které byly provedeny jsou  založené na požadavcích v metodice EHK/OSN č.17/07, par.5.16.1 (ochrana pro  posuvu
zavazadel),   s  platnos  od  6.  srpna  1998.  Jednotná  ustanovení  pro  schvalování  typu  vozidel  z hlediska  sedadel,  jejich
ukotvení a opěrek hlavy. Tato metodika popisuje, jak musí být vyrobena sedadla a opěrky hlavy, aby byla schopna přenést
určitá  za žení  při  nárazu. Aby Cestováček  mohl plnit  svoji  funkci dobře,  je  nutné dodržet  zásady pro  jeho používání  a
uchycení v automobilu, které jsou popsány níže.

 Před montáží Cestováčku do automobilu zapněte bezpečnostní pásy na sedadlech, na kterých bude Cestováček upevněn.
 Pokud, jsou zadní sedadla vašeho automobilu hodně profilovaná, vyrovnejte nerovnos . Proto lze použít například desku

z polyuretanové  pěny  nebo  lze  použít  turis ckou  karimatku.  Cestováček  je  navržen  tak,  aby  drobné  nerovnos  na
sedadlech  dokázal  kompenzovat.  U  více  profilovaných  sedadel  může  dojít  k větším  tvarovým  deformacím  a  funkce
Cestováčku může být omezena.

 Sedadla, u kterých lze nastavovat sklon opěradel, nastavte do takové polohy, aby úhel opěradla a sedáku odpovídal úhlu
mezi zadní stranou Cestováčku a dnem Cestováčku.

 Vysuňte opěrky hlavy na zadních sedadlech tak, aby nebyly v kontaktu s Cestováčkem nebo úchytnými popruhy.

Samotná montáž Cestováčku do automobilu je jednoduchá a provádí se úchytnými pásy (9) a úchytnými karabinami (10).

 Úchytné pásy jsou rozděleny na 2 čás . Spodní část s kovovou sponou a horní část s připevňovací šňůrkou – viz obrázek
níže ukazující umístění v automobilu.
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 Protáhněte spodní část úchytných pásů pod opěradlem zadních sedadel do prostoru pro zavazadla. Pozor! Úchytné pásy
je nutné protáhnout přesně tak, jak je znázorněno na obrázcích níže. Jinak může dojít k povolení pásů ve sponě a m k
nefunkčnos  zádržného systému. Před protažením spodních úchytných pásů se ujistěte, že ve spodní čás  sedadla, nejsou
žádné ostré hrany, které by mohli být v kontaktu s popruhem a popruhu nic nebrání ve volném pohybu.
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 Horní část úchytného popruhu je protažena přes horní hranu sedadel do zavazadlového prostoru. Pozor! Horní popruh
musí být místěný tak, aby jeho vyztužená část směřovala směrem dolů – viz obrázek níže. 

 Pozor! U vozidel, která mají dělená, nebo samostatná zadní sedadla, je nutné zajis t, aby popruh při případném nárazu
nesklouzl  z  opěradla.  Tohoto  zabezpečení  lehce  docílíte  protažením  horního  popruhu  opěrkou  hlavy,  tak  jak  je
vyobrazeno na obrázku níže. Ujistěte se, že popruh nemůže při případném nárazu přijít do kontaktu s ostrou hranou.

Nastavení správné délky úchytných popruhů proveďte následujícím způsobem. 

 Spodní a horní oka úchytných pásů zahákněte do karabin v rozích Cestováčku. Cestováček umístěte do požadované pozice
na sedadle a z prostoru pro zavazadla přitáhněte všechny konce popruhů. Nejprve spodní a poté horní. Musíte cí t, že
popruh nejde více posunout směrem do zavazadlového prostoru.

 Spojte spodní a horní konec popruhu za pomoci popruhové spony tak, jak je na obrázku níže. V dalším kroku vyhákněte
horní popruhy z karabin a zkraťte horní popruh ve sponě cca o 3 až 5 cen metrů, poté je znovu protáhněte sponou tak,
jak je vyobrazeno na obrázku níže. Nyní zkuste znovu zaháknout horní popruhy do karabin na Cestováčku. Pokud se Vám
to podaří velmi snadno bez použi  síly, je popruh stále málo utažený a je celý postup nutné zopakovat a popruh zkrá t.
Naopak, pokud je nutné vyvinout nadměrnou sílu k zaháknu  karabiny, je popruh příliš krátký a je třeba ho prodloužit. Po
namontování se nesmí popruhy na zadní straně sedadel prověšovat – viz obrázek níže. Pozor. Pokud jsou popruhy volné,
může docházek k nadměrnému opotřebování svrchní látky Cestováčku a m k jejímu poškození. 
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 Pokud jste nastavili správně délku popruhů, nakonec zašroubujte všechny pojistné matky na karabinách. Pozor. Pojistné
matky zašroubujte pouze rukou a zlehka dotáhněte. Nepoužívejte k dotažení žádné nářadí a nadměrné síly. Může dojít
k poškození závitu a nesprávné funkci karabiny.

Šňůrky  na  horních  částech  popruhů -  viz  obrázek  níže,  slouží  k jednoduší  manipulaci  s popruhy.  Díky  nim  lze  snadno
popruhy  vytáhnout  ze zavazadlového  prostoru  v případě,  že  potřebujete  Cestováček  vyjmout  a  znovu  nainstalovat  do
vozidla.  Šňůrky  uvažte  k tyči  hlavové  opěrky.  Pokud  budete  častěji  Cestováček  vyndávat,  úchytné  popruhy  není  třeba
z vozidla  demontovat  a  opětovná  montáž  do  vozidla  je  výrazně  zjednodušena.  Pro  zpětnou  montáž  Cestováčku
doporučujeme nechat spodní oka povytažená – viz obrázek níže. 
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 V přední čás  je Cestováček vybaven poutacími oky – viz obrázek níže. Pokud máte automobil vybaven úchytnými oky
v podlaze před zadními sedadly, můžete ukotvit Cestováček také těmito úchyty, tak jak je znázorněno na obrázku níže.
Tím se zvýší stabilita Cestováčku v případě bočního nárazu nebo převrácení vozidla. Pro správnou funkci Cestováčku není
použi  předních poutacích  oko nutné.  Bezpečnos  testy  prokazující  účinnost  Cestováčku  byly  provedeny  bez použi
těchto úchytných oko. Karabina ani poutací popruh nejsou součás  dodávky.
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Uchycení Cestováčku v automobilu dle typů zadních sedadel.

 U automobilů, které nemají dělené zadní opěradlo, není v zásadě žádné omezení v umístění Cestováčku na zadní sedadla.
Nicméně, je nutné dodržet postup montáže popsaný výše.

 U automobilů, které  mají dělené zadní opěradlo a kotevní zámky na stranách opěradla  - viz obrázek níže, je nutné při
montáži Cestováčku zajis t, aby poutací popruhy vedly kolem sedadel tak, aby nemohlo dojít k jejich sklouznu  z opěradla
v případě nárazu. Možné způsoby uchycení na zadních sedadlech jsou znázorněné na obrázcích níže.
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 U automobilů, které mají zadní sedadla samostatná (např: Volkswagen Sharan- viz obrázek níže) je vždy nutné při montáži
Cestováčku zajis t,  aby poutací popruhy vedly  kolem sedadel  a byly protaženy opěrkou hlavy.   Pokud krajní  sedadla
nejsou ukotvena ke karosérii vozidla, není možné využít prostor na krajích sedadel. Možné způsoby uchycení na zadních
sedadlech, jsou znázorněné na obrázcích níže.

U všech výše uvedených typů sedadel  vždy pla , že musí  být zapnuté bezpečnostní  pásy,  na  sedadlech,  na  kterých je
Cestováček uchycený.

Pokud  si  nejste  jis  uchycením  Cestováčku  ve  vašem  vozidle,  kontaktujte  výrobce  na  kontaktech  uvedených  na
internetových stránkách www.bezpecnesepsem.cz.

Po nainstalování Cestováčku, můžete zakrýt vstupní hranu sedadla, aby byla ochráněna před případnými nečistotami. Při
testování Cestováčku bylo zjištěno, že je třeba pejskovi 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 pejsek 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 druhém obrázku.  Pro  pejska je  velmi  důležité,  aby
nástupní prostor byl vždy stejný a mohl případně šlápnout na pevnou oporu.
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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 pejsek naučil nastupovat a v klidu ležet v tak
omezeném prostoru? Nebojte se, není to těžké. Spíše naopak. Pejsek si na jízdu v autě zvykne velmi rychle. 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 pejska nejlépe a ví, jak na něj, když ho
chce něco naučit. 

Poté, co si Cestováček pořídíte, nejprve pejska s Cestováčkem seznamte. Nechte pejska, vše očichat a prověřit, že nejde o
nic nebezpečného.
Vhodné  je  pejska  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 pejsek
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 pejskovi na vše čas. Jakmile pejskovi 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 lehnul. Cestováček je konstruován, tak aby se v něm pejskům sedělo ob žně a měli
tendenci si přirozeně lehnout. Pokud naučíte pejska v Cestováčku ležet už v této fázi, ulehčíte si práci při pozdějším nácviku
uvnitř auta. Když už je pejsek 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 pejsek
dobře zná nebo v prostředí, kde je zvyklý učit se nové věci.

Cestováček  nainstalujte  do auta.  V první  fázi  je  dobré  Cestováček  umís t  spíše  dále  do  vozu.  Pejsek  nejprve  skočí  na
sedačku a poté vleze do Cestováčku. Pro pejska je to nové prostředí a je možné, že, to co se naučil doma, v autě nebude
ch t  zopakovat.  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 pejsek
nastoupí a lehne si. Nácvik v autě je vhodné dělat ve dvojici, kdy jeden je venku a dává pejskovi 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. Pejsek postupně zjis , že stěnám Cestováčku se dá
důvěřovat a začne je využívat jako opory. Začněte jízdy prodlužovat, zrychlovat a zvyšovat dynamiku.  Berte pejska 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 příjemných cestách,  lépe řečeno cílech.  Pejsek  si  spojí,  že  na konci jízdy je  něco dobrého.
V prvních jízdách bych se určitě vyhnul například cestě k veterináři.
Každý pejsek je jiný a každý z nich si  na cestu v autě a Cestováčku zvyká jinak dlouho, proto přizpůsobte cesty povaze
vašeho pejska a dejte mu čas na vše si zvyknout. 
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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 skoro žádné po že. V podstatě by se dalo říct, že stačí jen, aby si pejsek
Cestováček očichal a může jezdit. Nicméně seznamování s novým prostředím bych neuspěchal a dal pejskovi na vše čas.
Většině pejsků 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

 ZVLÁŠTNÍ  POZORNOST  PROSÍM  VĚNUJTE  ZIPU  NA  VSTUPNÍCH  DVEŘÍCH!  V případě  znečištění  zipu,  nečistoty
namočte a odstraňte jemným kartáčkem. Po uschnu  zip ošetřete silikonovým olejem nebo voskem  určeným na
údržbu  zipů.  Údržbu  zipu  provádějte  pravidelně  nebo  vždy,  když  je  znečištěný,  výrazně  m  prodloužíte  jeho
životnost. 

 Praní 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 odkapat a uschnout rozložený 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.
 Vyrovnávací  podložka,  polohovací  prvek  a distanční  klíny nesmí být namáčeny.  Jejich  čištění  provádějte  pouze

vlhkým hadrem
 Pro čištění vaničky doporučujeme nejprve vnitřní povrch nechat uschnout, poté vyluxovat a následně povrch očis t

vlhkým hadrem. Vaničku není pro čištění nutné vyjímat.

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.
 Cestováček můžete skladovat složený nebo rozložený na jednotlivé díly.
 Před uskladněním se ujistěte, že jsou Cestováček a všechny jeho součás  suché.
 Pokud skladujete Cestováček rozložený, vždy složte jednotlivé díly, tak abyste minimalizovaly ohýbání jednotlivých

dílů
 Skladujte  mimo  dosah  chemických  látek  a  jejich  výparů,  jako  jsou  například chemická  čis dla,  kyseliny,  nebo

pohonné hmoty.
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Podmínky použi

- Nikdy nepoutejte Cestováček na sedadla jinak, než jak je uvedeno v tomto návodu
- Nikdy nepřetěžujte zadní sedadla nad povolené za žení.
- Nikdy nepoužívejte Cestováček s otevřenými nebo jen částečně zavřenými zámky na úchytných karabinách – viz

obrázek níže.

- Před  každou  jízdou  zkontrolujte  uchycení  popruhů  v karabinách.  Popruhy  musí  být  v karabinách  na  krajích
přeložené, tak jak je vyobrazeno na obrázku níže.

- Před  každou  jízdou  zkontrolujte  dotažení  popruhů  kolem  sedadel.  Pokud,  došlo  k povolení,  upravte  délku
popruhu.  Nikdy nepoužívejte  Cestováček  s volnými popruhy. Může dojít  k omezení  jeho funkce a poškození
svrchní látky Cestováčku

- Alespoň  jednou  měsíčně  zkontrolujte  konstrukci  Cestováčku  jestli  nedošlo  k porušení  nosných  čás .
Nezapomeňte kontrolovat i vnitřní prostor. 

- Na sedadlech, na kterých je Cestováček upevněn musí být zapnuté bezpečnostní pásy.
- Alespoň jednou měsíčně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození vnitřních výztuh. Ohnu  vnitřních výztuh není

závadou. Cestováček je navržen tak, aby se přizpůsoboval tvaru sedadel a deformace výztuh je požadovanou
funkcí  Cestováčku.  Výztuhy  nesmí  být  prasklé  nebo  s trhlinami.  V případě  takového  poškození  kontaktujte
výrobce.

- Veškerý náklad v zavazadlovém prostoru musí být zajištěn pro  posunu  v případě autonehody.
- Nikdy nepoutejte CestoVáček na přední sedadla automobilu.
- 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. 
- Pro správnou funkci Cestováčku nastavte přední sedadla do takové polohy, aby mezi přední hranou Cestováčku

a zadní hranou sedadla před ním, byla mezera min 20 cm.
- Jestli  je Vaše vozidlo vybaveno airbagy v pásech na zadních sedadlech zajistěte,  aby jejich funkce při použi

Cestováčku byla deak vována. Boční a hlavové airbagy nijak funkci Cestováčku neovlivňují.
- Cestováček je určen pouze pro přepravu psů. Velikost psa musí splňovat podmínky pro výběr velikos  uvedené

v tomto návodu.
- Cestováček není určen k použi  jako kotec, ať už uvnitř vozidla nebo mimo něj.
- Nikdy nenechávejte psa v zaparkovaném nebo odstaveném automobilu.

Materiálové složení

Tkanina vnějšího obalu - 100% polyamide
Popruhy – 100% polypropylen
Vnitřní  tex lní  vanička  a  Polohovací  prvek  –  tkanina  100%  polyester  +  PVC  zátěr,  Výplň  polohovacího  prvku  -  100%
polyuretan Vyrovnávací podložka – tkanina 100% polyester, výplň - 100%  polyuretan
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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. 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

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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