
NÁVOD K INSTALACI

Před instalací prosím zkontrolujte, že krabička obsahuje:
1x dogscreen síť, 10x samoupínací stahovací pásky, 1x „úzká“ samolepící Velcro páska, 1x „široká“ samolepící Velcro páska
 
Před instalací si prosím pozorně přečtěte návod.

Legenda:
široká Velcro páska, úzká S4-1 Velcro páska

Krok 1 (S1)
Instalujte širokou samolepící Velcro pásku,
lepící stranou dolů, na podlahu kufru vozidla.
Obr. S1

Krok 2 (S3)
Připevněte úzkou Velcro pásku do středu sítě.
Obr. S3)

Krok 3 (S3)
Rozbalte síť oranžovou smyčkou nahoru.
Vložte ji do kufru vozu. Oranžová smyčka je k
umístění na horní zadní část bezpečnostní
mříže oddělující zadní část vozu od přední.
Smyčka by měla být zcela vzadu, nahoře,
upevněna ve stejné vzdálenosti od levé a
pravé strany vozu. (Obr. S2)

Krok 4 (S4)
Připevněte střed sítě ke středu bezpečnostní mříže (Obr. 2). Poté položte oba rohy sítě do rohů oblasti zadního prostoru auta a 
připevněte je pomocí dvou samosvorných kabelových svazků ke kovové tyči bezpečnostní mříže. Utáhněte co nejpevnější (Obr. 4). 
Přesahující části z vazeb lze oříznout. 

Krok 5 (S5)
Roztáhnětě síť  zpět na podlahu kufru vozu a připevněte po stranách Velcro páskami (Obr. S5).

Krok 6 (S6)
Úzká Velcro páska na suchý zip musí být připevněna přes gumové těsnění nebo pod okraj gumového těsnění u dveří zavazadlového 
prostoru (Obr. S6)

Krok 7 (S7)
Připevněte úzkou Velcro pásku, lepící stranou dolů, na spodním konci výklopných dveří, na levé a pravé straně (Obr. 7)

Krok 8
Zarovnejte síť rovnoběžně a vystředěně, zatlačte na gumové těsnění a zatlačte síť do Velcro pásky. Pevně zatlačte na celé pryžové 
těsnění kufru vozu a na Velcro pásku.

Krok 9
Síť vždy zarovnejte symetricky a mírně nataženou. Přebytečnou síť můžete odříznutou nejprve provedením hrubého řezu a 
následným přesným řezem.

Krok 10
Přesahující síť na podlaze zavazadlového prostoru lze zastrčit do prostoru pro rezervní kolo, aby byl tento prostor vždy přístupný.

Krok 11
Položte svůj Dogmat na podlahu kufru. Jeho šířku můžete upravit podle pokynů v dogmatu. Doporučujeme používat dogcreen a 
dogmat společně. 

Pro více informací: https://dogscreen.cz/einbaufilm/ 

https://dogscreen.cz/einbaufilm/


Děkujeme, že jste si vybrali dogscreen®.
Postupujet prosím pečlivě podle následujících pokynů. Tyto pokyny platí pro výrobky dogscreen® a dogmat®. 

DŮLEŽITÉ
Před použitím prosím pozorně čtěte instrukce. Výrobek používejte pouze k tomu, k čemu byl určen. V opačném případě není použití 
výrobku bezpečné a může způsobit poranění. Tyto instrukce si uchovejte pro případ pozdější potřeby. Naše výrobky jsou vyráběny 
podle najvyšších standardů kvality a bezpečnosti. 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Použití výrobku
Dogscreen slouží pouze k prevenci šíření psích chlupů, slin a hmyzu uvnitř vozidla. Dogscreen ne nákladní nebo bezpečnostní síť. 
Neslouží jako zábrana k tomu, aby lidé, domácí zvířata nebo předměty neproletěli do kabiny během normální jízdy nebo během 
srážky vozidla. Dogscreen nenahrazuje příslušná bezpečnostní zařízení, jako jsou přepážky pro domácí zvířata nebo rozdělovače.

RIZIKO PRO DĚTI
• Dogscreen není hračka. Během montáže nebo po ní nenechávejte děti bez dozoru. 
• Nebezpečí uškrcení: Nikdy nenechávejte děti bez dozoru v oblasti kufru vozidla, když máte namontován Dogscreen.  
• Nebezpečí udušení: všechny malé části a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
• Nebezpečí poranění: všechno nářadí, včetně řezných nástrojů používaných při montáží udržujte mimo dosah dětí.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU NEBO POŠKOZENÍ
• Nezajištěný nebo nesprávně namontovaný Dogscreen se může během řízení, brzdění nebo při nehodě odpojit a uvolnit.  Toto 

může u přepravovaných zvířat způsobit neobvyklé chování. Může to také způsobit rozptylování řidiče !
• Nebezpečí uškrtení pro vaše domácí mazlíčky: zvíře se může do neúmyslně odvázaného Dogscreenu zamotat nebo se v něm 

uvěznit
• Dogscreen pravidelně kontrolujte, zda není poškozen nebo opotřeben. V případě poškození, roztržení nebo poškození jakéhokoli 

dílu, musí být vyměněn.
• Při zavírání dveří zavazadlového prostorvozidla se ujistěte, že je Dogscreen složený tak, aby se nezachytil do dveří.
• Výrobce upevňovacích komponentů pro zajištění Dogscreenu (upevňovací prvky a univerzální páska) potvrdil, že tyto části lze 

snadno a beze zbytku odstranit z vozidla. Přesto se může na nátěrech, plastech a/nebo kobercích vyskytnout mírné značení.
• Pro dosažení optimálních výsledků a trvanlivosti vašeho Dogscreenu doporučujeme jej používat vždy v kombinaci s Dogmat. Aby 

se předešlo hromadění vlhkosti nebo plísní pod Dogmatem, musíte pravidelně větrat oblast kufru a vyjmout Dogmat (zejména 
po přepravě mokrého nebo vlhkého zvířete), abyste oblast pod rohožkou Dogmat nechali pohodlně uschnout. 

Likvidace a recyklace
Dogscreen a Dogmat jsou šetrné k životnímu prostředí. Všechny díly včetně obalových materiálů lze recyklovat.

Instrukce pro péči
Nejlepších výsledků lze dosáhnout pravidelnou výměnou filtru Dogscreen. Jak často by měl být Dogscreen vyměněn, závisí na 
frekvenci používání. Pro snadnou výměnu filtru si můžete objednat
Dogscreen reload. 

Informace o produktu
Dogscreen je odolný a 100% recyklovatelný. Podrobné pokyny vás provedou snadnou a rychlou instalací. Dogscreen je tenký, 
průsvitný. Dogscreen nijak nezmenší prostor kufru vozidla. Dogscreen je vhodný pro všechny pětidveřové vozy kompaktní třídy, 
staniční vozy a SUV vozidla. 

Transparentní, 100% polyamid 6.6 síť, odolná proti UV záření. 

   


