
HONDENDEKEN 
GEBRUIKSAANWIJZING
INHOUD VAN DE VERPAKKING

• 1 hondendeken
• 2 ophangriemen
• 1 afsluitbare bewaartas

Deze luxe hondendeken van S.old is geschikt voor alle type auto’s en 
houd jouw auto vrij van vuil en beschadigingen. Je kunt de honden-
deken op 3 verschillende manieren installeren, hieronder lees je hoe je 
deze kunt bevestigen in de auto.

HOE GA JE TE WERK? 

STAP 1. 
Haal de deken uit de verpakking en haal de 2 ophangriemen er 
tussenuit.  
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TIPS

• Je kunt de deken makkelijk schoonmaken door 
middel van een vochtige doek, door hem af te 
spoelen, als handwas te wassen of met een stof-
zuiger af te nemen.  

• Een kinderstoel kan gewoon op de deken worden 
geplaatst. 
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STAP 2. 
Beslis op welke van de 3 manieren je de hondendeken wilt gaan gebrui-
ken
 2.1 Enkel stoel bescherming achterbank
 2.2 Volledige bescherming achterbank
 2.3 Kofferbak bescherming 

STAP 2.1 Enkel stoel bescherming achterbank
Leg de deken met de antislipbodem onderop. Zorg dat de kant met de 
gordelopeningen tegen de rugleuningzijde ligt. Bij het neerleggen druk 
je de instop hendels tussen de rugleuning en zitting in. Indien je de 
gordels wilt gebruiken haal je de gordelsluiting door de opening. Sla de 
kant van de rugleuningzijde omhoog en bevestig de kliksluitingen om de 
hoofdsteunen van de achterbank. De andere zijde van de deken klap je 
naar beneden zodat deze netjes langs de onderkant van de achterbank 
valt. 

STAP 2.2 Volledige bescherming achterbank
Voer de stappen uit zoals omschreven bij punt 2.1 en maak nu ook de 
kliksluitingen van de andere zijde vast, aan de hoofdsteunen van de 
voorstoelen. Door vervolgens de zijkanten omhoog te ritsen en de losse 
ophangriemen te bevestigen aan het handvat boven het autoraam (laat 
wel eerst je hond in de auto) ontstaat er een soort bakje waardoor ook 
de deuren beschermd zijn tegen vuil en beschadiging. Belangrijk voor-
deel is dat de hond zo een stuk veiliger zit en niet zomaar uit de auto 
kan vallen/springen. 

STAP 2.3 Kofferbak bescherming
Wanneer je de hondendeken in de kofferbak wil gebruiken, leg deze dan 
volledig uit en sluit de ritsen niet. Zo heb je een beschermde onder-
grond in je kofferbak. 


