
Aluminium sleeve 
Ø 25.4 mm or Ø 28.6 mm
Stainless steel spring  

Informace o produktu

Musherský set na koloběžku je určen nejen pro sportovní 
mushery, ale také pro všechny majitele psů, kteří chtějí 
spojit venčení svých miláčků s jízdou na koloběžce. 
Set zabezpečuje, aby se vodítko nedostalo do předního 
kola. Musherský set Yedoo je praktický, lehký a odolný proti 
povětrnostním vlivům. Hliníkovou objímku s nerezovými šrouby 
doplňuje pevná pružina. Ta je vyrobená z nerezového drátu 
a upravena speciální technologií, která jí zaručuje vynikající 
tvarovou stabilitu. Pružina se dá, v době kdy ji nepotřebujete, 
jednoduše uvolnit z objímky.

Set o průměru 25,4 mm je určený pro modely Yedoo: 
Dragstr, Rodstr, Friday, Mezeq, Mezeq New, City New 
a pro další koloběžky s představcem o průměru 25,4 mm. 
Set o průměru 28,6 mm je určený pro koloběžky Yedoo: 
Wolfer, Trexx a další koloběžky s představcem o průměru 
28,6 mm tedy pro běžné 1,1/8" AHEAD hlavové složení.

Tažná šňůra (vodítko) ani postroj není součástí balení. 
Doporučujeme zakoupit kvalitní postroj a minimálně 2 metry 
dlouhou tažnou šňůru s odpružením, která zajistí optimální 
rozložení tahu, a tím šetří psí záda. 

Údržba

Pravidelně kontrolujte utažení šroubů na objímce. 
Nepřekračujte maximální doporučené momenty utažení, 
viz hodnoty uvedené v montážním návodu. Pokud zjistíte, že je 
některá z částí setu poškozena, nahraďte ji novou originální. 
Při znečištění otřete vlhkým hadrem, houbičkou apod.

Uplatnění práv z vadného plnění

Právo z vady u nově zakoupeného musherského setu Yedoo 
můžete uplatnit v době 24 měsíců od jeho převzetí, a to 
u prodejce, u kterého jste set zakoupili. Ten vám také sdělí 
podmínky záruky a informace, jak máte při uplatnění reklamace 
postupovat. K reklamaci budete potřebovat doklad o koupi 
a kompletní musherský set. 

Výrobce: INTREA–PIKO, s. r. o., Sasanková 2657/2, 
106 00 Praha 10, Česká republika

Product information

Apart from sporting mushers, the scooter mushing set is 
intended for all dog owners wishing to walk their dogs while 
riding a scooter. The set prevents the leash from getting in the 
front wheel. The Yedoo mushing set is practical, lightweight 
and  weather-resistant. Its aluminium sleeve with stainless steel 
screws is supplemented with a solid spring. The spring is made 
of stainless wire and processed using technology designed to 
ensure excellent shape stability. When not needed, the spring 
can be easily released from the sleeve.
 
The 25.4 mm set is intended for Yedoo scooters: 
Dragstr, Rodstr, Friday, Mezeq, Mezeq New, City New 
and all other scooters with stem diameter of 25.4 mm.
The 28.6 mm set is intended for Yedoo scooters: 
Wolfer, Trexx and for all other scooters with stem diameter of 
28.6 mm – which is the regular 1.1/8" AHEAD headset.
 
The dog’s leash and harness are not included. We recommend 
buying a high-quality short harness and a minimum 2-meter 
long leash with springing to ensure the ideal pull distribution 
that is friendlier to the dog’s back. 

Safety and maintenance

Check regularly whether the screws on the mount are 
tightened. When tightening, do not exceed the maximum 
torque. If you find any of the set’s components are damaged, 
replace them with new original ones. When dirty, clean with 
a damp cloth, sponge, etc.

Consumer rights arising from defective 
performance

Your rights related to any defect in a newly purchased Yedoo 
mushing set may be claimed within 24 months after purchase 
at the vendor from whom you purchased the set. The vendor 
shall also inform you of the warranty terms and complaints 
procedure. To file a complaint you will need proof of purchase 
and a complete mushing set.

Manufacturer: INTREA–PIKO, s. r. o., Sasanková 2657/2, 
106 00 Praha 10, Czech Republic

Visit our website www.yedoo.eu for more language versions.
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