
1.  Bevestig de twee S-vormige haken (B) aan de lipjes van de veiligheidsgordel achterin de auto (A1/A2) 
 (zie �guur 1). Het uiteinde van de ziplijn met de sluiting (E) dient zich aan de bestuurderszijde te bevinden.

2.  Vergrendel de veiligheidsgordel achterin aan de bestuurderszijde met uw linkerhand door snel 
 de riem van de veiligheidsgordel omlaag te trekken.

3.  Grijp met uw rechterhand de overblijvende riem van de ziplijn (D) vast en breng voortdurend druk 
 op deze riem aan om te zorgen dat de veiligheidsgordel in de vergrendelde stand blijft. (zie �guur 2)

4.  Vergrendel de passagiersgordel met uw linkerhand door middel van dezelfde snelle trekkende beweging.

5.  Als de 2 veiligheidsgordels vergrendeld zijn, trek dan aan de resterende ziplijn in uw rechterhand zodat 
 de ziplijn niet meer slap is. (Zie �guur 3)

6.  Rol de resterende riem (D) op in de richting van de sluiting (E) en zet deze vast door middel van de 
 elastiekhaakjes en knopen. (Zie �guur 4 en 5).

7.  Trek aan elke veiligheidsgordel voordat u de hond eraan bevestigt om zeker te zijn dat deze in de juiste 
 vergrendelde stand zijn. (Dit dient u vóór elke reis te doen)

8.  Plaats de karabijnhaak (F) op de ziplijn (C).

9.  Bevestig de sluiting van de hondenriem aan de D-ring van het harnas (H).

10.  Zoek de juiste riemruimte (J) waardoor uw hond zitten en liggen kan en maak deze met een lus 
 aan de karabijnhaak vast (F).
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Overige 

installatie-mogelijkheden 

aan ommezijde

Spanning op vergrendelde 
veiligheidsgordel houden

terwijl u de andere bevestiging 
aan de veiligheidsgordel verstelt

Aan de achterkant 
van het harnas

Lipje aan veiligheidsgordel 
aan passagierszijde

WAARSCHUWING
•  Maak de Auto Zip Line uitsluitend vast aan onderdelen 
 van uw voertuig die door de oorspronkelijke fabrikant 
 vervaardigd en geïnstalleerd zijn
•  Neem geen passagiers mee achterin de auto wanneer de 
 Auto Zip Line geïnstalleerd is
•  Huisdieren dienen nooit zonder toezicht in de auto 
 achter te blijven
•  Zorg vóór elke reis dat de Zip Line juist geïnstalleerd is

  LEGENDE
  Lipje aan veiligheidsgordel (bestuurderszijde achter)

  Lipje aan veiligheidsgordel (passagierszijde achter)

  S-vormige haak

  Nylon ziplijn

  Extra riem ziplijn

  Sluiting

  Karabijnhaak

  Wandelriem/ketting

  D-ring harnas

  lastiekhaak en knoop

  Riemruimte



Zie het hele assortiment reisproducten 
voor honden op kurgo.com
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Installatie d.m.v. passagiershandgrepen (fig.1)

1.  Plaats de twee S-vormige haken op de passagiershandgrepen achterin.

2.  Trek de ziplijn strak aan door de resterende riem door de 
 sluiting heen te trekken.

3.  Rol de resterende riem op in de richting van de sluiting en zet deze 
 vast door middel van de elastiekhaakjes en knopen.

4.  Plaats de karabijnhaak op de ziplijn.

5.  Bevestig de sluiting van de hondenriem aan de D-ring van het harnas.

6.  Zoek de juiste riemruimte waardoor uw hond zitten en liggen kan en 
 maak deze met een lus aan de karabijnhaak vast.

Installatie met veiligheidsgordel (fig.2)

1.  Maak de veiligheidsgordel vast en bevestig de karabijnhaak.

2.  Zoek de juiste riemruimte waardoor uw hond zitten en liggen kan 
 en maak deze met een lus aan de karabijnhaak vast.

3.  Bevestig de hondenriem aan de D-ring van het harnas.

Installatie d.m.v. ladinghaak (fig.3)

1.  Bevestig de karabijnhaak aan de ladinghaak.

2.  Zoek de juiste riemruimte waardoor uw hond zitten en liggen kan en 
 maak deze met een lus aan de karabijnhaak vast.

3.  Bevestig de hondenriem aan de D-ring van het harnas.

Aanwijzing voor veiligheids-/wandelharnas (fig.4)

1.  Plaats de bovenste band (met stalen D-ring) om de hals van het huisdier.

2.  Breng de 2 onderste banden om de borst en achter de voorpoten 
 van het huisdier aan.

3.  Bevestig de zijsluiting aan beide zijden.

4.  Verstel de bovenste en onderste banden zodat het harnas 
 comfortabel en veilig zit.
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WASAANWIJZING:
•  Eventueel los vuil met een droge 
 borstel verwijderen
•  Indien nodig met een vochtige spons en 
 milde zeep afvegen
•  Alleen afspoelen, indien mogelijk. Gebruik 
 koud water en een spons, of zonder zeep in 
 een bak afspoelen.
•  In een wasmachine (voorlader) wassen
 (GEEN machine met agitator gebruiken),
 in koud water met milde zeep, enz.
 Geen wasmiddel gebruiken
•  Goed spoelen om zeepresten te verwijderen
•  Plat laten drogen


