
NL – HONDEN-ROLLIJN MET LICHT EN KAKZAK 

WAARSCHUWING  

 De lijn is geschikt voor honden t/m 2,5 kg, dit maximaal gewicht mag niet worden 
overschreden 

 Let erop dat de honden-rollijn niet in contact komt met vingers, handen of andere 
lichaamsdelen en deze ook niet omwikkelt, om verbrandingen of snijwonden te vermijden. 

 Houd de lijn nooit aan de honden-rollijn vast.  

 Gebruik de lijn niet als de honden-rollijn beschadigd of gerafeld is. 

 Rol de lijn langzaam op, zodat de haak niet uw gezicht of uw ogen kan schenden: 

 De honden-rollijn is geen speelgoed en dient buiten bereik van kinderen te worden 
gehouden. 

 Gebruik de honden-rollijn niet bij ongehoorzame of oncontroleerbare honden. 

 Gebruik de honden-rollijn niet om uw hond aan een vaststaand object vast te binden: laat uw 
hond nooit onbeheerd achter: 

 Gebruik alleen maar de aangegeven batterijen 

 Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar. 

 Gebruik nooit alkaline-, standaard- en oplaadbare batterijen door elkaar: 

 Als een batterij uitloopt/lekt, mag deze niet meer worden gebruikt en dient direct bij het 
batterijafval worden afgegeven. 

 Lege batterijen uit het apparaat verwijderen. 

 Neem de batterijen uit het apparaat als u het apparaat gedurende langer tijd niet gebruikt. 
 
PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN: 

 Open het batterijvakje en plaats terwijl u rekening houdt met de polen van de batterijen, 
twee nieuwe AA-batterijen. Sluit het batterijvakje. 

 

VERWISSELEN VAN DE KAKZAKROL: 

 Schroef het deksel van het hondenkakzak-vak open (tegen de klok in). 

 Neem de lege rol eruit en plaats de volle rol. Schroef het deksel weer dicht. Het vak is 
geschikt voor de standaard-kakzakjesrollen. 

 Het deksel van het hondenkakzak-vak beschikt in het midden over een rekbare knop. 
Hiermee kunt u de in het vakje bevindende zakkenrol draaien, om steeds een zakje via de 
opening te kunnen nemen. 

 
INTREKKEN EN BLOKKEREN VAN DE LIJN: 

 De lijn rolt automatisch op en uit. 

 Om de lijn te blokkeren, drukt u op de rolstop-knop en schuit deze zachtjes naar beneden. Zo 
wordt de lijn in de betreffende positie geblokkeerd. Om de blokkering op te heffen is het 
voldoende om de rolstop-knop weer naar boven te schuiven. Let erop dat de lijn langzaam 
oprolt, om verwondingen te vermijden. 

 

  


