
 

 

Instrukcja zakładania  

PL Szelki Easy Walk 

Przeczytaj całą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania 



 
 
 

PL Szelki Easy Walk® zostały zaprojektowane, aby delikatnie zniechęcić psa do ciągnięcia podczas 

chodzenia na smyczy. To takie proste - są łatwe do dopasowania i łatwe w użyciu. Wymagany jest 

bardzo krótki czas aklimatyzacji lub specjalna technika. 

W przeciwieństwie do tradycyjnych szelek, szelki Easy Walk® nigdy nie powodują kaszlu, 

krztuszenia się czy odkrztuszania, ponieważ pas piersiowy spoczywa nisko na kości piersiowej, a 

nie na delikatnej tchawicy. Tradycyjne szelki zachęcają psy do silniejszego ciągnięcia z powodu 

"odruchu oporu". Jest to odruch, który powoduje, że psy ciągnące ciągną wbrew naciskowi i robią 

to, co robią. Unikalne przednio-piersiowe mocowanie smyczy w szelkach Easy Walk® 

powstrzymuje ciągnięcie, kierując psa na bok i przekierowując jego uwagę na Ciebie. Ponadto, 

konstrukcja typu martingale zapewnia dodatkową dźwignię dla łatwej, zrelaksowanej kontroli i 

zapobiega skręcaniu się szelek. 

Elementy 

Pas ramienny wykonany jest z nylonu w tym samym kolorze co 

pasek piersiowy i posiada naszywkę Easy Walk®. 

Na piersi znajduje się pętla typu martingale 

z "D" ringiem do mocowania smyczy. 

Pas brzuszny wykonany jest z materiału w kolorze 
uzupełniającym. 

Jak to działa 



 
• -Szelki Easy Walk® posiadają szybkozatrzaskowe klamry na pasku naramiennym i 

brzusznym, aby ułatwić zakładanie i zdejmowanie szelek z psa. 

•  Miękki, ale wytrzymały nylon i cztery punkty regulacji zapewniają maksymalny komfort i 

niezawodne dopasowanie. 

•  Uzupełniający kolor paska na brzuchu ułatwia identyfikację każdego z pasków, a 

jednocześnie sprawia, że całość wygląda przyjemnie kolorystycznie. Możesz szybko zobaczyć, 

który pasek przechodzi przez ramiona, a który pod brzuchem. 

•  W zestawie znajduje się nylonowa smycz o długości 1,8 m. 

 

Zakładanie szelek 

KROK 1 

Dopasowanie pasa ramiennego 
1. Otwórz klamrę szybkiego zatrzasku na pasku brzusznym. 

2. Umieść pasek naramienny nad głową psa tak, aby pasek piersiowy spoczywał na klatce 

piersiowej psa (1A). 

3. Wyreguluj pasek naramienny tak, aby pierścień łączący znajdował się nad i za ramieniem 

psa (1B). 

 

 

Cechy 



  

KROK 2  

Dopasowanie paska na 
brzuchu 

1. Dociągnij pas ramienny tak, aby  

był dobrze dopasowany, pozwalając na 

umieszczenie go pod spodem na szerokość 

palca. Wygodne dopasowanie jest wymagane, 

ponieważ obwód tworzy "fundament", który 

utrzymuje szelki w miejscu. (2A). 

2. Gdy obwód (pasy ramienne i brzuszne razem) 

jest prawidłowo dopasowany, powinien 

przypominać pionową linię. 
 

KROK 3 

Dopasowanie pasa piersiowego 
1. Po prawidłowym zamocowaniu obwodu, zacznij dopasowywać pas piersiowy. Delikatnie 

naciśnij palcami na dolną część klatki piersiowej psa, aby zlokalizować kość piersiową (3A). 

2. Wyreguluj każdą część pasa piersiowego w równym stopniu, aby utrzymać D-ring 

pośrodku (3B). 

 

 



 
3. Po prawidłowym wyregulowaniu, pas piersiowy będzie ułożony poziomo, opierając się na 

kości piersiowej psa. Powinien leżeć prawie równolegle do podłoża i nie powinien "zwisać" 

w dół ani odstawać (3C). 

4. Przymocuj nylonową smycz 1,8 do D-ringu na pasie piersiowym (3D). 

 

3D 

 

Rada Może być konieczne zdjęcie szelek podczas przymiarki, aby dokonać poprawek. 

Ponadto, psy mogą "napinać się" podczas dopasowywania, dlatego sprawdź 

dopasowanie ponownie po kilku minutach chodzenia w szelkach. 

 



  PL Użytkowanie szelek 

Jeśli pies wysuwa się przed ciebie, delikatnie pociągnij za smycz w bok, aby odwrócić go w 

twoją stronę. Kiedy pies przestanie ciągnąć, upewnij się, że smycz nie jest napięta. Używaj 

pochwał i nagradzaj psa smakołykami i/lub pieszczotami. 

Aby spowolnić psa, który ciągnie do przodu, delikatnie naciskaj na smycz, ciągnąc delikatnie w 

jedną stronę psa. Zwolnij nacisk na smycz, kiedy pies idzie grzecznie obok Ciebie. 

Rada 
Podobnie jak wszystkie obroże, smycze i szelki, szelki Easy Walk® są 

narzędziem, które ma pomóc w nauczeniu psa grzecznego chodzenia. Zalecamy 

znalezienie wykwalifikowanego trenera, który pomoże Ci pracować z Twoim psem 

w pozytywny sposób. 

• Szelki Easy Walk® zostały stworzone po to, aby spacery z psem były przyjemne i wolne od 

ciągnięcia. Jeśli zdecydujesz się biegać lub uprawiać jogging ze swoim psem, upewnij się, 

że przed każdym użyciem szelek Easy Walk® dwukrotnie sprawdzisz ich dopasowanie. 

Pozwoli to zminimalizować ryzyko otarć. 

• Regularnie sprawdzaj dopasowanie szelek, zwłaszcza u rosnących psów. 

• Sprawdzaj szelki pod kątem śladów gryzienia, strzępienia lub uszkodzeń. Nie zostawiaj 

szelek na psie bez nadzoru. 

• Nie zalecamy używania szelek Easy Walk® ze smyczą automatyczną. W przypadku takiej 

smyczy pies jest "nagradzany" dodatkową długością smyczy, kiedy ciągnie do przodu. 

Celem jest nauczenie psa, aby NIE ciągnął do przodu. Dodatkowo, chowana smycz będzie 

zawsze wywierać lekki, stały nacisk, ucząc psa, że może ciągnąć dalej. 

Szelki Easy Walk® zostały zaprojektowane tak, aby delikatnie zniechęcić psa do ciągnięcia 

podczas chodzenia na smyczy. 

Ogólne wskazówki 


