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LEUCHTIE® Mini 
det innovative LED-halsbåndet for små hunder 

 

Takk for at du valgte LEUCHTIE til å forbedre din og hundens 
sikkerhet. For best ytelse og lang levetid, vennligst les og følg 
instruksjonene nedenfor. 
 

Side 1: Første aktivering  Side 3: Feilsøking 

   

Side 2: Bytte batteri  Side 4: Sikkerhets info 

 

Første oppstart/aktivering 
 
Det ene batteriet ble puttet i feil vei, som en 
transportsikring, for å forhindre at LEUCHTIE skrur seg 
på. For aktivering må dette batteriet settes riktig vei. 
 

▪ Dra løs enden på røret, som har LEUCHTIE-
merket, ved å vri den forsiktig  

 
▪ Ta ut batteriet fra lyshalsbåndet og snu det rundt 

 
▪ Putt batteriet inn med den negative enden først 

 
Koble røret til vinkelen igjen 
 
 

Driftstiden med 2 Alkaliske batterier av typen AAAA / 
LR 61 er ca. 50 timer. 
Vennligst bruk Alkaliske batterier. 
Ta ut begge batteriene hvis den ikke skal brukes på en stund (f.eks. om sommeren).  
Vennligst bytt tomme batterier umiddelbart! 
 
Merk: 
Du legger kanskje merke til noe veske rundt batteriene. Dette er en kontaktspray som brukes under 
produksjonen og er ikke nødvendig å fjerne. 

 
Skru på LEUCHTIE 
LEUCHTIE skrur seg på automatisk når batteribeholderen henger ned, eller når LEUCHTIE blir flyttet 
på eller ristet. Bare trekk LEUCHTIE over hundens hode, og den vil slå seg på automatisk når 
batteribeholderen henger ned. Siden batteribeholderen er den tyngste delen, så vil den alltid henge 
ned og lyset vil holde seg på. 

 
Slå av LEUCHTIE 
LEUCHTIE slår seg av automatisk etter 1-2 minutter hvis batteribeholderen henger opp. 
La LEUCHTIE henge med batteribeholderen opp (f.eks. på en knagg). 

 
Rengjøring 
Rengjør LEUCHTIE med varmt vann og såpe. Ikke bruk sterk eller løsemiddelbasert 
rengjøringsmiddel. Unngå å få fukt inn i batteribeholderen. Skulle dette skje ved et uhell, plukk den 
fra hverandre og la den tørke over natten. Under rengjøring, pass på at silikonforseglingen ikke glir 
av så fukt kommer på innsiden. Unngå å få fukt inn i batteribeholderen. 
  



Batteribytte 
 
Hvis din LEUCHTIE begynner å lyse svakere, eller den slår seg av rett etter at den er slått på, da er 
batteriene oppbrukt og må byttes snarest. 
 
Skift batteriene på en ren og tørr plass, og sørg for at LEUCHTIE også er ren og tørr. Skift alltid ut 
begge batteriene samtidig. 
 
Hvis LEUCHTIE er stiv og kald, få den til romtemperatur. Den kan f.eks. varmes ved en ovn (maks. 
40 °C) slik at batteribytte blir enklere. 
 
Hendene og LEUCHTIE bør være fri for fett. (eventuelt ha på litt mel e.l. før du starter!) 
 
Bytte av batterier 
 

▪ Trekk lysrøret og vinkelen fra hverandre mens det vris 
forsiktig. 

 
▪ Fjern begge batteriene fra røret (bruk tang om nødvendig). 
 
▪ Plasser de nye batteriene i røret med polariteten riktig vei, 

som vist på illustrasjonen: Siden med LEUCHTIE-merket 
skal på den negative polen, siden uten merket på den 
positive polen. 

 
▪ Dytt vinkelen tilbake inn i røret. Pass på at kontaktfjæren er 

sentrert i vinkelen. 
 
Ikke lad, demonter eller varm opp batteriene som medfølger 
 
 
Hvis LEUCHTIE ikke fungerer, kan du lese informasjonen på side 3. 
 
Batterier kan være dødelig hvis de svelges. Oppbevar alle batterier på en sikker plass, utilgjengelig 
for barn og hunder. Hvis et batteri svelges, ta kontakt med dyrlege eller lege umiddelbart. 
 

Batterier kan være dødelig hvis de svelges. Oppbevar alle batterier på en sikker plass, utilgjengelig 
for barn og hunder. Hvis et batteri svelges, ta kontakt med dyrlege eller lege umiddelbart. 

 

Ikke kast batterier sammen med vanlig avfall. Benytt deg av de lokale 
resirkuleringstiltakene. 



Feilsøking 

Hvis LEUCHTIE ikke fungerer, kontrollerer du følgende: 
 
Problem Mulig årsak Løsning 
   
Mister kontakten Trekk forsiktig vinkelen 

fra lysrøret ved å gjøre 
en liten vri bevegelse. 

Sett kontaktfjæren i riktig posisjon (sentrert i 
vinkelen). 
Nå monteres den sammen igjen. Påfør litt kontakt 
spray på batteripolene. 

   
 skitne tilkoblinger 

 
Påfør litt kontaktspray på batteripolene og 
kontaktfjæren. 

   
Defekt kontakt Batteriene er satt inn feil 

 
Sett inn batteriene riktig - 
se batteribytte (side 2). 

   
 Batteriene er oppbrukt - 

din LEUCHTIE kan ha 
vært lagret feil og vært 
aktivert en lengere 
periode. 

Begge batteriene må byttes snarest –  
se batteribytte (side 2).Bytt tomme eller svake 
batterier for å forhindre batterilekkasje! 
 

 
 
 
Reservedeler 
 
Om nødvendig kan du bestille reservedeler fra din LEUCHTIE leverandør eller direkte fra LEUCHTIE 
distributøren. 
 
 
 
Tips for bruk av din LEUCHTIE 
 
For å unngå problemer i forbindelse med svært engstelige hunder: Når du bruker LEUCHTIE de 
første gangene, skyv LEUCHTIE på hundens hode med batteriene vendt oppover slik at LEUCHTIE 
fortsatt er slått av og hunden ikke blir forstyrret av lyset. Deretter settes den i riktig posisjon så den 
slår seg på - hunden vil neppe merke det. 
Hunden vil raskt forbinde LEUCHTIE med å gå tur. 
 
En sjelden gang kan andre hunder bli litt forvirret av din lysende hund - men vil bli vant til det veldig 
fort når de vet hva som er bak det. 
 
Hvis LEUCHTIE glir av for lett, så kan den festes til hundens vanlige halsbånd eller sele med 
stroppen som følger med. Vi anbefaler den valgfrie løkken med karabinkobling for større hunder som 
bruker sele. (se illustrasjon) 
 
En løs eller stram LEUCHTIE kan være forstyrrende for hunden. 
Vennligst sørg for at LEUCHTIE kan fjernes lett, men ikke sklir av på egen hånd. 
Hvis nødvendig, ta det tilbake til forhandler og bytt til riktig størrelse. 
 



Generelt vedlikehold og sikkerhet: 
 

• Bruk LEUCHTIE bare til tiltenkt formål. 

• Før første gangs bruk må du kontrollere at LEUCHTIE ikke er for stram rundt hundens hals 
og at den kan fjernes enkelt. Hvis du har kjøpt en LEUCHTIE som er for stram og du ikke kan 
fjerne det, så kan du trekke det fra hverandre som ved batteribytte. Instruksjoner på side 3. 

• Ikke fest kobbelet til LEUCHTIE. Unngå å holde igjen hunden din med LEUCHTIE. For mye 
kraft på LEUCHTIE kan føre til at batteriet og andre deler faller ut og bli borte. 

• LEUCHTIE er ikke en hundeleke. Hvis den blir brukt feil (for eksempel blir kastet, tygges på, 
dratt i etc.) så kan LEUCHTIE ødelegges og/eller deler bli tapt. Hvis et batteri eller noen 
annen del er slukt av hunden din, bør du kontakte dyrlegen umiddelbart. 

• Ikke la hunden leke med LEUCHTIE. 

• Skulle din LEUCHTIE ved uhell bli skadet, erstatt de nødvendige delene før videre bruk. 

• Under rengjøring av LEUCHTIE eller bytte av batterier, unngå å få vann på innsiden. Når den 
er helt lukket er LEUCHTIE godt beskyttet mot fuktighet. Hvis du ser fuktighet på innsiden (rull 
tilbake den beskyttende silikonforseglingen), fjern batteribeholderen og la alt tørke over 
natten. 

• Ikke utsett LEUCHTIE for temperaturer over 60 ˚C. 

• Tørk aldri LEUCHTIE i en mikrobølgeovn. Mikrobølgestråling vil ødelegge elektronikken. 

• Rengjør LEUCHTIE i varmt vann (maks. 60 ˚C) med litt såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. 
Ikke bruk sterke eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler. 

 
 

Garanti 
 
Dette produktet dekkes av en produsentgaranti på 2 år fra kjøpsdato. I løpet av denne perioden vil vi 
reparere eller erstatte eventuelle defekte deler på grunn av material- eller produksjonsfeil. Garantien 
dekker ikke eventuelle feil som skyldes feil bruk, batterier som lekker, normal slitasje, eller på grunn 
av at den ovennevnte vedlikehold og sikkerhetsinformasjonen ikke er fulgt. Skjulte krav er utelukket, 
ansvar for følgeskader er ikke antatt. Enhver uautorisert tukling med elektronikken vil gjøre garantien 
ugyldig. Garantien forlenges ikke ved reparasjon eller bytting av deler. 
 
Alle henvendelser vedrørende krav rettes til din LEUCHTIE leverandør eller til distributøren 
 

Produsert i Tyskland av  

trends and more GmbH & Co. KG 
Hammerweg 123 
D - 92637 Weiden 
Tel. +49 961 4708440 
E-Mail: info@leuchtie.de 
WEEE: DE 23706136 
 

 
Avfall 
 

 
Vennligst hjelp til å beskytte miljøet og kast dette produktet forsvarlig og i samsvar med lokale lover 
og regler. 
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