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LEUCHTIE® Mini 

inovativní LED světelný obojek pro malé pejsky 

 
 Aby Vám Váš LEUCHTIE přinášel hodně dlouho radost, přečtěte si 
tento návod, dbejte na následující bezpečnostní  pokyny a tento 
dokument dobře uschovejte! 
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Uvedení do provozu / aktivace 

 
Aby se LEUCHTIE při transportu nemohl samovolně 
zapnout je jedna baterie obráceně nasazena a tím 
působí jako transportní pojistka. 
K první aktivaci musí být baterie otočena: 
 

• Stáhněte lehkým pootáčením a tahem 
světelnou hadici na konci s údajem 
LEUCHTIE velikosti z plastové trubičky. 

• Vyjměte baterii a otočte ji. 

• Vsuňte baterii minusovým polem do světelné 
hadice. 

• Nasuňte světelnou hadici znovu na 
plastovou trubičku. 

 
 
UPOZORNĚNÍ: 
 
eventuelně se nacházející kapalina nepochází z vytékajících baterií! Jedná se zde o kontaktspray, 
který se používá při výrobě a ke konzervaci kontaktů. 
 
Zapínání 
 
Když díl s bateriemi ukazuje dolů nebo se s LEUCHTIE hýbe nebo se s ním zatřepe, zapne se 
LEUCHTIE automaticky.  
Navékněte LEUCHTIE přes hlavu psa tak, aby baterie směřovaly směrem dolů. V této pozici je (a 
zůstane) LEUCHTIE zapnutý. 
 
Vypínání 
 
LEUCHTIE se vypne s časovým posunem 1 až 2 minut jestliže baterie směřují nahoru a nebude s 
LEUCHTIE pohybováno. K uložení zavěste LEUCHTIE nejlépe na hák na šaty nebo postavte 
popřípadě položte tak, aby díl s bateriemi ležel co možná nejvýše. 
 
Čištění 
 
Čistěte LEUCHTIE horkou vodou (do 60 °C), mýdlem nedo domácím čistícím prostředkem.  

Nepoužívejte žádné agresivní nebo ředidla obsahující čistící prostředky! 
Při čištění dávejte pozor aby dovnitř nevnikala voda (čistit jen v uzavřeném stavu). 



 

 

Výměna baterií 
 
Jestliže intensita světla LED výrazně poleví jsou baterie vybité a je nutno je vyměnit. 
 
V LEUCHTIE jsou použity 2 kusy alkalinových baterii 1,5 V (Typ LR 61). V případě potřeby můžete u 
nás objednat. 
 
Vyměňujte baterie na suchém a čistém místě a zajistěte aby LEUCHTIE byl také suchý a čistý. 
 
Jestliže je LEUCHTIE studený a ztuhlý, ohřejte jej na pokojovou teplotu nebo položte na chvíli na 
topení, nebo ohřejte fénem (max. 40° C!) – výměna baterii je pak daleko snadnější. 
 
Výměna:  
 

• Stáhněte oba konce světelné hadice pomocí lehkých 
pootáčivých pohybů z plastového dílce. 

 

• Vyjměte obě baterie z hadice – popřípadě s pomocí 
malých kleštiček. 

 

• Nové baterie umístěte následovně: na stranu s 
udáním LEUCHTIE velikosti minus polem dopředu a 
na druhé straně plus polem dopředu. 

 

• Nasaďte na konce hadice plastový dílec. Dávejte 
pozor, aby kontaktní perka v plastovém dílci byla 
umístěna ve středu. 

 

• Když podržíte LEUCHTIE plastovým dílem směrem 
dolů – musí se zapnout a svítit. 

 
 

 
Jestliže Vaše LEUCHTIE nefunguje správně, muže to být z těchto příčin: 
 

• Jedna nebo obě baterie byly obráceně vsunuty – prosím přezkoušejte dle nahoře popsaného: 
minus pol k popisce velikosti, plus pol na druhou stranu. 

 

• Kontaktní perka v plastovém dílci nemají správnou polohu nebo jsou vypadené. 
 

• Baterie nejsou v pořádku (prázdné nebo defektní). 
 

 

Vybité baterie odstraňte okamžitě aby jste předešli jejich rozkladu. 
 
Dodané baterie (nejsou-li to nabíjecí baterie) se nesmějí nabíjet nebo jiným způsobem reaktivovat, 
demontovat, nahřívat a zapojovat do zkratu. 
 
Polknutí baterie může ohrozit život! Uchovávejte proto baterie nedostupně pro děti (a také Vašeho 
pejska). Bude-li baterie spolknuta, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. 
 
Vybité baterie nesmějí být likvidovány do domácího odpadu! 
Likvidujte proto prázdné baterie na určených sběrných místech pro baterie 
(např. obchody s elektronikou nebo veřejná sběrná místa pro nebezpečný odpad). 



 

 

Poruchy a jejich odstranění 
 
Jestliže Vaše LEUCHTIE nefunguje správně, přezkoušejte následující body: 
 
 
Porucha   Možná příčina  Odstranění 
   
Uvolněný kontakt Kontaktní perka v 

plastovém dílci nemají 
správnou polohu 
 

 Plastový dílec stahnout a perka uvést do správné 
pozice a potom znovu spojit dohromady. 
 

   
 Kontakty znečištěny Nastříkejte na kontakty a baterie trochu 

kontaktspraye 
 

Žádná funkce Jedna nebo obě baterie 
jsou špatně nasunuty 

Baterie znovu správně vsunout, viz odstavec 
výměna. 
 

   
 Baterie jsou prázdné –  

LEUCHTIE byl možná 
špatně uložen a 
nepřetržitě zapnut. 

Baterie musí být vyměněny (viz výměna baterií). 
Vybité baterie okamžitě zlikvidujte aby se zabránilo 
jejich vytečení!  

 
Náhradní díly 
 
Dle potřeby můžete baterie a náhradní díly objednat u Vašeho obchodníka nebo přímo u nás. 
 
 
Rady 
 
K odstranění problémů u velmi bojácných psů navlékáme poprvé obojek tak, aby se baterie nacházely 
nahoře – světlo je vypnuto – pes není zneklidněn světlem. Pak otočíme obojek do správné posice až 
začne svítit – pes si toho ani nevšimne. 
 
Poněvadž navléknutí LEUCHTIE pes spojuje s procházkou, bude se brzy na obojek těšit. 
 
Jen málokdy se stane že druhý pes bude Vaším svítícím psem nějak zneklidněn – ale velmi rychle si 
na tuto „zvláštnost“ zvykne. 
 
Jestliže LEUCHTIE velmi lehce klouže z hlavy, je možno jej přiloženou upevňovací páskou jistě na 
obojku nebo postroji zafixovat. 
Pro velké psy, kteří nosí postroj, doporučujeme upevňovací pásku s karabinkou (opcionálně v naší 
nabídce). 
 
Velmi volně anebo moc pevně sedící LEUCHTIE může na psa působit rušivě. Proto při výběru volte 
pečlivě velikost aby LEUCHTIE mohl být přes hlavu stažen bez vynaložení síly. 
V případě potřeby může nepasující LEUCHTIE být u nás buďto vyměněn nebo upraven na správnou 
velikost. 
 



 

 

Bezpečnostní pokyny: 
 

• Používejte LEUCHTIE jen ke stanovenému účelu. 
 

• Při prvním použítí dbejte na to, aby LEUCHTIE nebyl pro psa příliš těsný, jinak nastanou 
problémy při odebírání obojku. Jestliže se Vám nepodaří velmi těsný obojek psovi obebrat, 
použijte síly k roztažení obojku až silikonová guma povolí a obojek se nechá otevřít. 

 

• Na LEUCHTIE nepřipevňujte nikdy vodítko a také nedržte svého psa za LEUCHTIE obojek. 
Díl na Baterie a světelná část se mohou rozpojit a hrozí ztráta malých dílů (baterie, kontaktní 
perka). 

 

• LEUCHTIE není žádná hračka pro psa! 
 Při příliš silném namáhání (např. házení, silné kousání) může být LEUCHTIE poškozen nebo 
 se může otevřít. Zde může dojít ke ztrátě malých dílů jako baterie, kontaktní perka, nebo 
 mohou tyto díly být psem spolknuty, což by mohlo přivodit vážné problémy. Jestli se přesto 
 něco takového stane, kontaktujte okamžitě svého veterináře aby mohl podniknout vhodná 
 opatření!. 

 

• Neumožňujte svému psovi aby si s obojkem LEUCHTIE bez dozoru hrál. 
 

• Nepoužívejte LEUCHTIE obojek jestliže je viditelné jakékoliv poškození. 
 

• Dbejte na to, aby se do vnitřních prostor obojku nedostala vlhkost – zvláště při čištění nebo 
výměně baterií. LEUCHTIE je velmi dobře chráněn před vodou a vlhkostí. Jestli se přesto 
dostane vlhkost do vnitřního prostoru, odpojte díl na baterie a ponechte všechny díly přes noc 
vyschnout. 

 

• Nezahřívejte LEUCHTIE nikdy na teploty přesahující 60 °C. 

• Nesušte a nezahřívejte LEUCHTIE nikdy v mikrovlnné troubě. Mikrovlnné záření zničí 
okamžitě elektronické vybavení. 

 

• Nepoužívejte žádné agresivní nebo ředidla obsahující čistící prostředky. Čistěte LEUCHTIE 
teplou vodou (max. 60 °C) s použitím domácích čistících prostředků. 

 
Záruka 
 
V rámci zákonně platné záruční doby odstraníme zdarma všechny závady které jsou prokazatelně 
zaviněmy vadou materiálu nebo chybou ve výrobě. Záruka se nevztahuje na škody způsobené 
nesprávným užíváním, nedbalosti při použití tohoto návodu k obsluze, vyteklými bateriemi a užíváním 
zaviněnému opotřebení výrobku. Další nároky jsou vyloučeny, na následné škody se nevztahuje žádná 
záruka. Při otevření výrobku – kromě výměny baterii – nebo při manipulaci nepovolanou osobou zaniká 
nárok na záruku. 
Opravou nebo výměnou dílu se původní záruční doba neprodlužuje. 
 
V případě uplatňování záruky se prosím obraťte na Vašeho obchodníka, kde jste artikl zakoupili, 
nebo přímo na nás: 
 

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

 

Odstranění odpadu 
 

Tento Symbol je umístěný na našich produktech a znamená, že na konci životnosti tohoto produktu je nutno bezplatně 
tento artikl odevzdat k recyclaci na jakémkoliv veřejném sběrném místě.Odstranění do běžného domácího odpadu není 
povoleno! 
Prosím chraňte naše žívotní prostředí a předejte tento artikl k recyclaci! Poplatky byly už při výrobě námi uhrazeny. 
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