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Größe: L · Länge: 45 - 60 cm · Breite: 2,5 cm
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Hund bei Tag und Nacht gesehen wird!
LED-Leuchtstreifen
· Blinkmodus oder Dauerlicht
· weit sichtbare Reflexionsstreifen
· Aufladung über USB

Technische Daten:
1 x LED 0,1 W
1 x Lithium-Ionen-Akku
(nicht austauschbar)

Lieferumfang:
1 x Hundehalsband
1 x USB-Kabel 25 cm

Hundehalsband
mit LED-Leuchtstreifen

Kutyanyakörv

· Blinkmodus oder Dauerlicht
· weit sichtbare Reflexionsstreifen

Méret: L · Hosszúság: 45 - 60 cm · Szélesség: 2,5 cm
Gondoskodjon róla, hogy kutyája nappal és éjszaka is látható legyen!
Kutyanyakörv LED-világítással
· LED fénycsík
· Villogó fény vagy állandó fény beállítás
· töltés USB-töltővel

Technikai adatok:
1 x LED 0,1 W
1 x lítium-ion akku
(nem cserélhető)

Tartalma:
· Kutyanyakörv
· USB-kábel kb. 25 cm

Vertrieben durch /
Gyártó:
MeLiTec GmbH, Oesterweg 22, 59469 Ense, Germany

Modell B58

Art. 71981

LED-világítással

· LED fénycsík
· Villogó fény vagy állandó fény beállítás

Származási hely: Kína

12/2019

Kutyanyakörv

4099200228150

Hundehalsband

Kutyanyakörv

Bedienungsanleitung

Használati utasítás

mit Signalwirkung

LED-világítással

Anlegen des Halsbandes
Sicherer Verschluss durch die robuste Stahlschnalle. Legen Sie das Halsband um den Hals
Ihres Hundes und schließen Sie den Metallverschluss.
Achten Sie darauf, dass das Halsband nicht zu eng anliegt!

Nyakörv nyakra helyezése
Az ellenálló acélkapocs révén a nyakörv biztonságosan zár. Helyezze a nyakörvet a kutya
nyaka köré és csatolja be. Ügyeljen arra, hogy a nyakörv ne legyen túl szorosan a kutya
nyakán!

Einschalten der Dauerlicht-/ Blinkfunktion
Am Batteriefach des Halsbandes befindet sich eine Taste. Durch Drücken der Taste können Sie
zwischen den folgenden Modi umschalten:
Schnelles Blinken  Langsames Blinken  Dauerlicht Aus.

Villogó fény vagy állandó fény beállítás
A nyakörv elemrekeszénél egy kapcsolót talál. A kapcsolóval az alábbi beállítások közül választhat:
Gyors villogás  lassú villogás  állandó világítás kikapcsolás.

Laden
Die Aufladung des Hundehalsbands erfolgt mit einem Micro-Usb-Kabel. Öffnen Sie die
USB-Abdeckung seitlich des Gehäuses und schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an. Stecken Sie das USB-Kabel z.B. in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers. Die vollständige
Aufladung dauert etwa eine Stunde. Verschließen Sie die USB-Abdeckung nach dem Laden
wieder sorgfältig!

Töltés
A kutyanyakörv feltöltése USB-kábel segítségével történik. Nyissa ki az USB-port fedelét a
kutyanyakörvön és csatlakoztassa a csomagban található Mini-USB kábelt. Ezután dugja be
az USB-kábelt pl. a számítógépe egyik szabad USB-csatlakozójába. A teljes feltöltés időtartama kb. egy óra. A töltést követően gondosan zárja vissza az USB-portot!

Allgemeine Hinweise
• Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch auf! Sie kann beim Leuchtenservice
als PDF-Datei angefordert werden.
• Dieses Produkt dient nicht für allgemeine Beleuchtungszwecke.
• Es kann vorkommen, dass sich das Halsband durch äußere Störeinflüsse (z.B. elektrostatische Entladung) ungewollt ausschaltet. Durch Betätigen der Taste kann das Halsband
wieder problemlos in den gewünschten Betriebszustand gebracht werden.

Általános útmutatás
· Az utasítást őrízze meg egy esetleges későbbi felhasználás esetére! Az utasítás PDF-fájl
formájában megrendelhető itt: >Leuchtenservice<.
· Ez a termék nem általános világítási célokra szolgál.
· Előfordulhat, hogy a kutyanyakörv külső zavaró hatások (pl. elektrosztatikus kisülés)
miatt akaratlanul kikapcsol. Az On/Oﬀ gomb működtetésével a készülék gond nélkül
visszaállítható a kívánt üzemállapotba.

Sicherheitshinweise
• Explosionsgefahr! Setzen Sie den integrierten Akku weder Hitze noch Feuer aus, lagern Sie
das Halsband nicht im direkten Sonnenlicht.
• Verätzungsgefahr! Vermeiden Sie jeden Kontakt mit ausgelaufenem Elektrolyt/Batteriesäure. Öffnen oder manipulieren Sie nicht das Gehäuse oder den integrierten Akku.
• Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht weiter betrieben werden.
• Dies ist ein verstellbares Hundehalsband. Achten Sie darauf, dass Sie das Halsband dem
Tier nicht zu eng anlegen.
• Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel.
• Halten Sie Feuchtigkeit vom Anschluss des USB-Kabels fern.

Entsorgungshinweise
• Dieses Gerät hat einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku, der nicht ersetzt werden kann.
Geben Sie das Leuchtband in entladenem Zustand zur Entsorgung bei einer Sammelstelle ab.
Achten Sie bei der Entsorgung darauf, dass es in der entsprechenden Sammelgruppe entsorgt
wird.
• Die integrierte LED-Leuchte kann nicht ersetzt werden. Nach Ende der Lebensdauer muss das
Produkt ordnungsgemäß entsorgt und dem Recycling zugeführt werden; es darf nicht mit
dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
• Auskünfte zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Stelle.

Biztonsági utasítások
· Robbanásveszély! Ne tegye ki a beépített akkumulátort hőnek és tűznek, ne hagyja a
nyakörvet közvetlenül napfényes helyen.
· Sérülésveszély! Az elemben lévő savval való kontaktus esetén ügyeljen arra, hogy a
folyadék ne érintkezzen a bőrrel és a ne kerüljön a szembe. Az érintett helyeket mossa
le bőséges vízzel, és forduljon orvoshoz. Ne nyissa fel a burkolatot és ne próbálja
megszerelni a beépített akkumulátort!
· A sérült terméket nem szabad tovább használni.
· A kutyanyakörv állítható. Ügyeljen arra, hogy a nyakörv ne legyen túl szorosan
a kutya nyakán!
· Az akku töltéséhez kizárólag a csomagban lévő USB-kábelt használja.
· Az USB-kábel csatlakozóját tartsa távol nedvességtől.

Ártalmatlanítási utasítások
· A készülék beépített lítium-ion akkuval rendelkezik, amely nem cserélhető. A nyakörvet
feltöltetlen állapotban adja le egy hulladékgyűjtő helyen, ahol azt ártalmatlanítják.
Ártalmatlanításkor ügyeljen rá, hogy a készülék a megfelelő gyűjtőcsoportba kerüljön.
• A beépített LED-világítás nem cserélhető. Az élettartama eltelte után a terméket
szakszerűen kell ártalmatlanítani.

Aufladung über USB

GRÖSSE
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töltés USB-töltővel
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34-41 cm
40-50

Größe: M · Länge: 40 - 50 cm · Breite: 2,5 cm
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Hund bei Tag und Nacht gesehen wird!
LED-Leuchtstreifen
· Blinkmodus oder Dauerlicht
· weit sichtbare Reflexionsstreifen
· Aufladung über USB

Technische Daten:
1 x LED 0,1 W
1 x Lithium-Ionen-Akku
(nicht austauschbar)

Lieferumfang:
1 x Hundehalsband
1 x USB-Kabel 25 cm

Hundehalsband
mit LED-Leuchtstreifen

Kutyanyakörv

· Blinkmodus oder Dauerlicht
· weit sichtbare Reflexionsstreifen

Méret: M · Hosszúság: 40 - 50 cm · Szélesség: 2,5 cm
Gondoskodjon róla, hogy kutyája nappal és éjszaka is látható legyen!
Kutyanyakörv LED-világítással
· LED fénycsík
· Villogó fény vagy állandó fény beállítás
· töltés USB-töltővel

Technikai adatok:
1 x LED 0,1 W
1 x lítium-ion akku
(nem cserélhető)

Tartalma:
· Kutyanyakörv
· USB-kábel kb. 25 cm

Vertrieben durch /
Gyártó:
MeLiTec GmbH, Oesterweg 22, 59469 Ense, Germany

Modell B57

Art. 71981

LED-világítással

· LED fénycsík
· Villogó fény vagy állandó fény beállítás

Származási hely: Kína

12/2019

Kutyanyakörv

4099200228143

Hundehalsband

Kutyanyakörv

Bedienungsanleitung

Használati utasítás

mit Signalwirkung

LED-világítással

Anlegen des Halsbandes
Sicherer Verschluss durch die robuste Stahlschnalle. Legen Sie das Halsband um den Hals
Ihres Hundes und schließen Sie den Metallverschluss.
Achten Sie darauf, dass das Halsband nicht zu eng anliegt!

Nyakörv nyakra helyezése
Az ellenálló acélkapocs révén a nyakörv biztonságosan zár. Helyezze a nyakörvet a kutya
nyaka köré és csatolja be. Ügyeljen arra, hogy a nyakörv ne legyen túl szorosan a kutya
nyakán!

Einschalten der Dauerlicht-/ Blinkfunktion
Am Batteriefach des Halsbandes befindet sich eine Taste. Durch Drücken der Taste können Sie
zwischen den folgenden Modi umschalten:
Schnelles Blinken  Langsames Blinken  Dauerlicht Aus.

Villogó fény vagy állandó fény beállítás
A nyakörv elemrekeszénél egy kapcsolót talál. A kapcsolóval az alábbi beállítások közül választhat:
Gyors villogás  lassú villogás  állandó világítás kikapcsolás.

Laden
Die Aufladung des Hundehalsbands erfolgt mit einem Micro-Usb-Kabel. Öffnen Sie die
USB-Abdeckung seitlich des Gehäuses und schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an. Stecken Sie das USB-Kabel z.B. in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers. Die vollständige
Aufladung dauert etwa eine Stunde. Verschließen Sie die USB-Abdeckung nach dem Laden
wieder sorgfältig!

Töltés
A kutyanyakörv feltöltése USB-kábel segítségével történik. Nyissa ki az USB-port fedelét a
kutyanyakörvön, és csatlakoztassa a csomagban található Mini-USB kábelt. Ezután dugja be
az USB-kábelt pl. a számítógépe egyik szabad USB-csatlakozójába. A teljes feltöltés időtartama kb. egy óra. A töltést követően gondosan zárja vissza az USB-portot!

Allgemeine Hinweise
• Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch auf! Sie kann beim Leuchtenservice
als PDF-Datei angefordert werden.
• Dieses Produkt dient nicht für allgemeine Beleuchtungszwecke.
• Es kann vorkommen, dass sich das Halsband durch äußere Störeinflüsse (z.B. elektrostatische Entladung) ungewollt ausschaltet. Durch Betätigen der Taste kann das Halsband
wieder problemlos in den gewünschten Betriebszustand gebracht werden.

Általános útmutatás
· Az utasítást őrízze meg egy esetleges későbbi felhasználás esetére! Az utasítás PDF-fájl
formájában megrendelhető itt: >Leuchtenservice<.
· Ez a termék nem általános világítási célokra szolgál.
· Előfordulhat, hogy a kutyanyakörv külső zavaró hatások (pl. elektrosztatikus kisülés)
miatt akaratlanul kikapcsol. Az On/Oﬀ gomb működtetésével a készülék gond nélkül
visszaállítható a kívánt üzemállapotba.

Sicherheitshinweise
• Explosionsgefahr! Setzen Sie den integrierten Akku weder Hitze noch Feuer aus, lagern Sie
das Halsband nicht im direkten Sonnenlicht.
• Verätzungsgefahr! Vermeiden Sie jeden Kontakt mit ausgelaufenem Elektrolyt/Batteriesäure. Öffnen oder manipulieren Sie nicht das Gehäuse oder den integrierten Akku.
• Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht weiter betrieben werden.
• Dies ist ein verstellbares Hundehalsband. Achten Sie darauf, dass Sie das Halsband dem
Tier nicht zu eng anlegen.
• Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel.
• Halten Sie Feuchtigkeit vom Anschluss des USB-Kabels fern.

Entsorgungshinweise
• Dieses Gerät hat einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku, der nicht ersetzt werden kann.
Geben Sie das Leuchtband in entladenem Zustand zur Entsorgung bei einer Sammelstelle ab.
Achten Sie bei der Entsorgung darauf, dass es in der entsprechenden Sammelgruppe entsorgt
wird.
• Die integrierte LED-Leuchte kann nicht ersetzt werden. Nach Ende der Lebensdauer muss das
Produkt ordnungsgemäß entsorgt und dem Recycling zugeführt werden; es darf nicht mit
dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
• Auskünfte zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Stelle.

Biztonsági utasítások
· Robbanásveszély! Ne tegye ki a beépített akkumulátort hőnek és tűznek, ne hagyja a
nyakörvet közvetlenül napfényes helyen.
· Sérülésveszély! Az elemben lévő savval való kontaktus esetén ügyeljen arra, hogy a
folyadék ne érintkezzen a bőrrel és a ne kerüljön a szembe. Az érintett helyeket mossa
le bőséges vízzel, és forduljon orvoshoz. Ne nyissa fel a burkolatot és ne próbálja
megszerelni a beépített akkumulátort!
· A sérült terméket nem szabad tovább használni.
· A kutyanyakörv állítható. Ügyeljen arra, hogy a nyakörv ne legyen túl szorosan
a kutya nyakán!
· Az akku töltéséhez kizárólag a csomagban lévő USB-kábelt használja.
· Az USB-kábel csatlakozóját tartsa távol nedvességtől.

Ártalmatlanítási utasítások
· A készülék beépített lítium-ion akkuval rendelkezik, amely nem cserélhető. A nyakörvet
feltöltetlen állapotban adja le egy hulladékgyűjtő helyen, ahol azt ártalmatlanítják.
Ártalmatlanításkor ügyeljen rá, hogy a készülék a megfelelő gyűjtőcsoportba kerüljön.
• A beépített LED-világítás nem cserélhető. Az élettartama eltelte után a terméket
szakszerűen kell ártalmatlanítani.

GRÖSSE

Aufladung über USB

34-41 cm

inkl. USB-Kabel

töltés USB-töltővel

Hundehalsband
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Größe: S · Länge: 34 - 41 cm · Breite: 2,5 cm
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Hund bei Tag und Nacht gesehen wird!
LED-Leuchtstreifen
· Blinkmodus oder Dauerlicht
· weit sichtbare Reflexionsstreifen
· Aufladung über USB

Technische Daten:
1 x LED 0,1 W
1 x Lithium-Ionen-Akku
(nicht austauschbar)

Lieferumfang:
1 x Hundehalsband
1 x USB-Kabel 25 cm

Hundehalsband
mit LED-Leuchtstreifen

Kutyanyakörv

· Blinkmodus oder Dauerlicht
· weit sichtbare Reflexionsstreifen

Méret: S · Hosszúság: 34 - 41 cm · Szélesség: 2,5 cm
Gondoskodjon róla, hogy kutyája nappal és éjszaka is látható legyen!
Kutyanyakörv LED-világítással
· LED fénycsík
· Villogó fény vagy állandó fény beállítás
· töltés USB-töltővel

Technikai adatok:
1 x LED 0,1 W
1 x lítium-ion akku
(nem cserélhető)

Tartalma:
· Kutyanyakörv
· USB-kábel kb. 25 cm

Vertrieben durch /
Gyártó:
MeLiTec GmbH, Oesterweg 22, 59469 Ense, Germany

Modell B56

Art. 71981

LED-világítással

· LED fénycsík
· Villogó fény vagy állandó fény beállítás

Származási hely: Kína

12/2019

Kutyanyakörv

4099200228136

Hundehalsband

Kutyanyakörv

Bedienungsanleitung

Használati utasítás

mit Signalwirkung

LED-világítással

Anlegen des Halsbandes
Sicherer Verschluss durch den robusten Klippverschluss. Legen Sie das Halsband um den Hals
Ihres Hundes und schließen Sie den Klippverschluss bis er einrastet. Achten Sie darauf, dass das
Halsband nicht zu eng anliegt!

Nyakörv nyakra helyezése
Az ellenálló acélkapocs révén a nyakörv biztonságosan zár. Helyezze a nyakörvet a kutya
nyaka köré és kapcsolja be. Ügyeljen arra, hogy a nyakörv ne legyen túl szorosan a kutya
nyakán!

Einschalten der Dauerlicht-/ Blinkfunktion
Am Batteriefach des Halsbandes befindet sich eine Taste. Durch Drücken der Taste können Sie
zwischen den folgenden Modi umschalten:
Schnelles Blinken  Langsames Blinken  Dauerlicht Aus.

Villogó fény vagy állandó fény beállítás
A nyakörv elemrekeszénél egy kapcsolót talál. A kapcsolóval az alábbi beállítások közül választhat:
Gyors villogás  lassú villogás  állandó világítás kikapcsolás.

Laden
Die Aufladung des Hundehalsbands erfolgt mit einem Micro-Usb-Kabel. Öffnen Sie die
USB-Abdeckung seitlich des Gehäuses und schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an. Stecken Sie das USB-Kabel z.B. in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers. Die vollständige
Aufladung dauert etwa eine Stunde. Verschließen Sie die USB-Abdeckung nach dem Laden
wieder sorgfältig!

Töltés
A kutyanyakörv feltöltése USB-kábel segítségével történik. Nyissa ki az USB-port fedelét a
kutyanyakörvön és csatlakoztassa a csomagban található Mini-USB kábelt. Ezután dugja be
az USB-kábelt pl. a számítógépe egyik szabad USB-csatlakozójába. A teljes feltöltés időtartama kb. egy óra. A töltést követően gondosan zárja vissza az USB-portot!

Allgemeine Hinweise
• Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch auf! Sie kann beim Leuchtenservice
als PDF-Datei angefordert werden.
• Dieses Produkt dient nicht für allgemeine Beleuchtungszwecke.
• Es kann vorkommen, dass sich das Halsband durch äußere Störeinflüsse (z.B. elektrostatische Entladung) ungewollt ausschaltet. Durch Betätigen der Taste kann das Halsband
wieder problemlos in den gewünschten Betriebszustand gebracht werden.

Általános útmutatás
· Az utasítást őrízze meg egy esetleges későbbi felhasználás esetére! Az utasítás PDF-fájl
formájában megrendelhető itt: >Leuchtenservice<.
· Ez a termék nem általános világítási célokra szolgál.
· Előfordulhat, hogy a kutyanyakörv külső zavaró hatások (pl. elektrosztatikus kisülés)
miatt akaratlanul kikapcsol. Az On/Oﬀ gomb működtetésével a készülék gond nélkül
visszaállítható a kívánt üzemállapotba.

Sicherheitshinweise
• Explosionsgefahr! Setzen Sie den integrierten Akku weder Hitze noch Feuer aus, lagern Sie
das Halsband nicht im direkten Sonnenlicht.
• Verätzungsgefahr! Vermeiden Sie jeden Kontakt mit ausgelaufenem Elektrolyt/Batteriesäure. Öffnen oder manipulieren Sie nicht das Gehäuse oder den integrierten Akku.
• Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht weiter betrieben werden.
• Dies ist ein verstellbares Hundehalsband. Achten Sie darauf, dass Sie das Halsband dem
Tier nicht zu eng anlegen.
• Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel.
• Halten Sie Feuchtigkeit vom Anschluss des USB-Kabels fern.

Entsorgungshinweise
• Dieses Gerät hat einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku, der nicht ersetzt werden kann.
Geben Sie das Leuchtband in entladenem Zustand zur Entsorgung bei einer Sammelstelle ab.
Achten Sie bei der Entsorgung darauf, dass es in der entsprechenden Sammelgruppe entsorgt
wird.
• Die integrierte LED-Leuchte kann nicht ersetzt werden. Nach Ende der Lebensdauer muss das
Produkt ordnungsgemäß entsorgt und dem Recycling zugeführt werden; es darf nicht mit
dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
• Auskünfte zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Stelle.

Biztonsági utasítások
· Robbanásveszély! Ne tegye ki a beépített akkumulátort hőnek és tűznek, ne hagyja a
nyakörvet közvetlenül napfényes helyen.
· Sérülésveszély! Az elemben lévő savval való kontaktus esetén ügyeljen arra, hogy a
folyadék ne érintkezzen a bőrrel és a ne kerüljön a szembe. Az érintett helyeket mossa
le bőséges vízzel, és forduljon orvoshoz. Ne nyissa fel a burkolatot és ne próbálja
megszerelni a beépített akkumulátort!
· A sérült terméket nem szabad tovább használni.
· A kutyanyakörv állítható. Ügyeljen arra, hogy a nyakörv ne legyen túl szorosan
a kutya nyakán!
· Az akku töltéséhez kizárólag a csomagban lévő USB-kábelt használja.
· Az USB-kábel csatlakozóját tartsa távol nedvességtől.

Ártalmatlanítási utasítások
· A készülék beépített lítium-ion akkuval rendelkezik, amely nem cserélhető. A nyakörvet
feltöltetlen állapotban adja le egy hulladékgyűjtő helyen, ahol azt ártalmatlanítják.
Ártalmatlanításkor ügyeljen rá, hogy a készülék a megfelelő gyűjtőcsoportba kerüljön.
• A beépített LED-világítás nem cserélhető. Az élettartama eltelte után a terméket
szakszerűen kell ártalmatlanítani.

GRÖSSE

Aufladung über USB

25-35 cm

inkl. USB-Kabel

töltés USB-töltővel

Hundehalsband
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incl. USB kábellel
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Größe: XS · Länge: 25 - 35 cm · Breite: 1,5 cm
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Hund bei Tag und Nacht gesehen wird!
LED-Leuchtstreifen
· Blinkmodus oder Dauerlicht
· weit sichtbare Reflexionsstreifen
· Aufladung über USB

Technische Daten:
1 x LED 0,1 W
1 x Lithium-Ionen-Akku
(nicht austauschbar)

Lieferumfang:
1 x Hundehalsband
1 x USB-Kabel 25 cm

Hundehalsband
mit LED-Leuchtstreifen

Kutyanyakörv

· Blinkmodus oder Dauerlicht
· weit sichtbare Reflexionsstreifen

Méret: XS · Hosszúság: 25 - 35 cm · Szélesség: 1,5 cm
Gondoskodjon róla, hogy kutyája nappal és éjszaka is látható legyen!
Kutyanyakörv LED-világítással
· LED fénycsík
· Villogó fény vagy állandó fény beállítás
· töltés USB-töltővel

Technikai adatok:
1 x LED 0,1 W
1 x lítium-ion akku
(nem cserélhető)

Tartalma:
· Kutyanyakörv
· USB-kábel kb. 25 cm

Vertrieben durch /
Gyártó:
MeLiTec GmbH, Oesterweg 22, 59469 Ense, Germany

Modell B85

Art. 71981

LED-világítással

· LED fénycsík
· Villogó fény vagy állandó fény beállítás

Származási hely: Kína
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Kutyanyakörv

4099200228129

Hundehalsband

Kutyanyakörv

Bedienungsanleitung

Használati utasítás

mit Signalwirkung

LED-világítással

Anlegen des Halsbandes
Sicherer Verschluss durch den robusten Klippverschluss. Legen Sie das Halsband um den Hals
Ihres Hundes und schließen Sie den Klippverschluss bis er einrastet. Achten Sie darauf, dass
das Halsband nicht zu eng anliegt! Bitte beachten Sie auch das beiliegende Blatt zur Erklärung, wie das Halsband und der Leuchtstreifen gekürzt werden können!

Nyakörv nyakra helyezése
Az ellenálló csat révén a nyakörv biztonságosan zár. Helyezze a nyakörvet a kutya nyaka köré
és kapcsolja be. Ügyeljen arra, hogy a nyakörv ne legyen túl szorosan a kutya nyakán! Kérjük
tartsa be a mellékelt tájékoztató utasításait a világító nyakörv hosszának beállításval kapcsolatban!

Einschalten der Dauerlicht-/ Blinkfunktion
Am Batteriefach des Halsbandes befindet sich eine Taste. Durch Drücken der Taste können Sie
zwischen den folgenden Modi umschalten:
Schnelles Blinken  Langsames Blinken  Dauerlicht Aus.

Villogó fény vagy állandó fény beállítás
A nyakörv elemrekeszénél egy kapcsolót talál. A kapcsolóval az alábbi beállítások közül választhat:
Gyors villogás  lassú villogás  állandó világítás kikapcsolás.

Laden
Die Aufladung des Hundehalsbands erfolgt mit einem Micro-Usb-Kabel. Öffnen Sie die
USB-Abdeckung seitlich des Gehäuses und schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an. Stecken Sie das USB-Kabel z.B. in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers. Die vollständige
Aufladung dauert etwa eine Stunde. Verschließen Sie die USB-Abdeckung nach dem Laden
wieder sorgfältig!

Töltés
A kutyanyakörv feltöltése USB-kábel segítségével történik. Nyissa ki az USB-port fedelét a
kutyanyakörvön és csatlakoztassa a csomagban található Mini-USB kábelt. Ezután dugja be
az USB-kábelt pl. a számítógépe egyik szabad USB-csatlakozójába. A teljes feltöltés időtartama kb. egy óra. A töltést követően gondosan zárja vissza az USB-portot!

Allgemeine Hinweise
• Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch auf! Sie kann beim Leuchtenservice
als PDF-Datei angefordert werden.
• Dieses Produkt dient nicht für allgemeine Beleuchtungszwecke.
• Es kann vorkommen, dass sich das Halsband durch äußere Störeinflüsse (z.B. elektrostatische Entladung) ungewollt ausschaltet. Durch Betätigen der Taste kann das Halsband
wieder problemlos in den gewünschten Betriebszustand gebracht werden.

Általános útmutatás
· Az utasítást őrízze meg egy esetleges későbbi felhasználás esetére! Az utasítás PDF-fájl
formájában megrendelhető itt: >Leuchtenservice<.
· Ez a termék nem általános világítási célokra szolgál.
· Előfordulhat, hogy a kutyanyakörv külső zavaró hatások (pl. elektrosztatikus kisülés)
miatt akaratlanul kikapcsol. Az On/Oﬀ gomb működtetésével a készülék gond nélkül
visszaállítható a kívánt üzemállapotba.

Sicherheitshinweise
• Explosionsgefahr! Setzen Sie den integrierten Akku weder Hitze noch Feuer aus, lagern Sie
das Halsband nicht im direkten Sonnenlicht.
• Verätzungsgefahr! Vermeiden Sie jeden Kontakt mit ausgelaufenem Elektrolyt/Batteriesäure. Öffnen oder manipulieren Sie nicht das Gehäuse oder den integrierten Akku.
• Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht weiter betrieben werden.
• Dies ist ein verstellbares Hundehalsband. Achten Sie darauf, dass Sie das Halsband dem
Tier nicht zu eng anlegen.
• Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel.
• Halten Sie Feuchtigkeit vom Anschluss des USB-Kabels fern.

Entsorgungshinweise
• Dieses Gerät hat einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku, der nicht ersetzt werden kann.
Geben Sie das Leuchtband in entladenem Zustand zur Entsorgung bei einer Sammelstelle ab.
Achten Sie bei der Entsorgung darauf, dass es in der entsprechenden Sammelgruppe entsorgt
wird.
• Die integrierte LED-Leuchte kann nicht ersetzt werden. Nach Ende der Lebensdauer muss das
Produkt ordnungsgemäß entsorgt und dem Recycling zugeführt werden; es darf nicht mit
dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
• Auskünfte zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Stelle.

Biztonsági utasítások
· Robbanásveszély! Ne tegye ki a beépített akkumulátort hőnek és tűznek, ne hagyja a
nyakörvet közvetlenül napfényes helyen.
· Sérülésveszély! Az elemben lévő savval való kontaktus esetén ügyeljen arra, hogy a
folyadék ne érintkezzen a bőrrel és a ne kerüljön a szembe. Az érintett helyeket mossa
le bőséges vízzel, és forduljon orvoshoz. Ne nyissa fel a burkolatot és ne próbálja
megszerelni a beépített akkumulátort!
· A sérült terméket nem szabad tovább használni.
· A kutyanyakörv állítható. Ügyeljen arra, hogy a nyakörv ne legyen túl szorosan
a kutya nyakán!
· Az akku töltéséhez kizárólag a csomagban lévő USB-kábelt használja.
· Az USB-kábel csatlakozóját tartsa távol nedvességtől.

Ártalmatlanítási utasítások
· A készülék beépített lítium-ion akkuval rendelkezik, amely nem cserélhető. A nyakörvet
feltöltetlen állapotban adja le egy hulladékgyűjtő helyen, ahol azt ártalmatlanítják.
Ártalmatlanításkor ügyeljen rá, hogy a készülék a megfelelő gyűjtőcsoportba kerüljön.
• A beépített LED-világítás nem cserélhető. Az élettartama eltelte után a terméket
szakszerűen kell ártalmatlanítani.
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LED-Leuchtschlauch

70 cm

GRÖSSE
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Szín: piros

LED-Leuchtschlauch
Länge: 70 cm · Breite: 1 cm

Entsorgungshinweise

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Hund bei Tag und Nacht gesehen wird!
· Aufladung über USB
· kürzbar
· Leuchtdauer 1,5 Stunden
bei Dauerlicht

Technische Daten:
· 12 x LED 0,1 W
· 1 x Lithium-Ionen-Akku
(nicht austauschbar)

Lieferumfang:
1 x LED-Leuchtschlauch
1 x USB-Kabel 25 cm

• Dieses Gerät hat einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku, der nicht ersetzt
werden kann. Geben Sie den Leuchtschlauch in entladenem Zustand zur
Entsorgung bei einer Sammelstelle ab. Achten Sie bei der Entsorgung darauf, dass
es in der entsprechenden Sammelgruppe entsorgt wird.
• Die integrierte LED-Leuchte kann nicht ersetzt werden. Nach Ende der Lebensdauer muss das
Produkt ordnungsgemäß entsorgt und dem Recycling zugeführt werden; es darf nicht mit
dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
• Auskünfte zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Stelle.
Ártalmatlanítási utasítások

LED-es fénycső
Hosszúság: max. 70 cm · Átmérő: kb. 1 cm
Gondoskodjon róla, hogy kutyája nappal és éjszaka is látható legyen!
· töltés USB-töltővel
· rövidíthető
· Világítás időtartama:
kb. 1,5 óra tartós fény esetén

Technikai adatok:
· 12 x LED 0,1 W
· 1 x lítium-ion akku
(nem cserélhető)

Tartalma:
· LED-es fénycső
· USB-kábel kb. 25 cm

· Mielőtt a nyakörvet hulladéktárolóba helyezi, az elemet ki kell venni az elemtartóból, és külön kell
ártalmatlanítani.
· A készülék beépített lítium-ion akkuval rendelkezik, amely nem cserélhető. A nyakörvet feltöltetlen
állapotban adja le egy hulladékgyűjtő helyen, ahol azt ártalmatlanítják. Ártalmatlanításkor
ügyeljen rá, hogy a készülék a megfelelő gyűjtőcsoportba kerüljön.
· A beépített LED-világítás nem cserélhető. Az élettartama eltelte után a terméket szakszerűen kell
ártalmatlanítani.

Származási hely: Kína
Vertrieben durch /
Gyártó:
MeLiTec GmbH, Oesterweg 22, 59469 Ense, Germany

Aufladung über USB
12/2019

Modell B72

Art. 71981

4099200228242

töltés USB-töltővel

inkl. USB-Kabel
incl. USB kábellel

LED-Leuchtschlauch
mit Signalwirkung

LED-es fénycső

Bedienungsanleitung

villogóval
Használati utasítás

Anlegen des LED-Leuchtschlauchs
Sicherer Verschluss durch den Klickverschluss. Legen Sie den Leuchtschlauch um den Hals
Ihres Hundes und schließen Sie den Klickverschluss bis er einrastet. Geöffnet wird der Leuchtschlauch durch Auseinanderziehen am Gehäuse. Achten Sie darauf, dass der LED-Leuchtschlauch dem Tier nicht zu eng anliegt!

A LED-es fénycső felhelyezése
Biztonságos záródás a kapcsos zárral. Helyezze a fénycsövet a kutyája nyaka köré, és pattintsa
össze a zárat. A fénycső a retesz működtetésével nyitható ki. Ügyeljen arra, hogy a világító
LED-es fénycső ne legyen túl szorosan az állat nyakán!

Einschalten der Dauerlicht-/ Blinkfunktion
Auf dem Verschluss des LED-Leuchtschlauchs befindet sich die On/Off Taste. Durch Drücken
der Taste können Sie zwischen den folgenden Modi umschalten: Schnelles Blinken 
Langsames Blinken  Dauerlicht Aus

A tartós fény / villogó funkció bekapcsolása
A LED-es fénycső zárján található egy On/Off nyomógomb. A gomb megnyomásával a
következő üzemmódok között lehet váltani:
gyors villogás lassú villogás állandó világítás  kikapcsolás

Laden
Die Aufladung des LED-Leuchtschlauchs erfolgt mit einem USB-Kabel. Öffnen Sie die USB-Abdeckung am LED-Leuchtschlauch und schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an.
Dann stecken Sie das USB-Kabel z.B. in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers. Die vollständige Aufladung dauert etwa eine Stunde. Verschließen Sie den USB-Anschluss nach dem
Laden wieder sorgfältig!

Töltés
A LED-es fénycső feltöltése USB-kábel segítségével történik. Nyissa ki az USB-port fedelét a
LED-es fénycsövön és csatlakoztassa a csomagban található Mini-USB kábelt. Ezután dugja be
az USB-kábelt pl. a számítógépe egyik szabad USB-csatlakozójába. A teljes feltöltés időtartama kb. egy óra. A töltést követően gondosan zárja vissza az USB-portot!

Kürzen des LED-Leuchtschlauchs
Der LED-Leuchtschlauch wird in einer universellen Länge ausgeliefert.
Sie können den Leuchtschlauch auf die gewünschte Länge kürzen.
Das Kürzen erfolgt immer von der markierten Seite aus!
1. Messen Sie die benötigte Länge an Ihrem Tier ab.
2. Schalten Sie den LED-Leuchtschlauch ein und markieren Sie die benötigte Länge. Die
Schnittstelle
muss zwischen zwei LEDs liegen.
3. Schalten Sie den LED-Leuchtschlauch unbedingt wieder aus.
4. Schneiden Sie den LED-Leuchtschlauch durch, z.B. mit einer stabilen Schere.
5. Ziehen Sie das überschüssige Stück des LED-Leuchtschlauchs von dem Verschluss ab.
6. Schieben Sie den LED-Schlauch wieder auf den Verschluss.
Der Verschluss sollte dabei eingesetzt sein, da sich der Leuchtschlauch sonst
verdreht.

A LED-es fénycső rövidebbre vágása
A LED-es fénycső szállítása egy univerzális méretben történik. A fénycsövet le lehet vágni a
kívánt hosszúságra.
A levágás mindig a jelöléssel ellátott oldalról történjen!
1. Mérje meg a szükséges hosszúságot az állata nyakán.
2. Kapcsolja be a LED-es fénycsövet, és jelölje be a szükséges hosszúságot. A vágási
helynek két LED között kell lennie.
3. Feltétlenül kapcsolja ki újra a LED-es fénycsövet.
4. Vágja le a LED-es fénycsövet, pl. egy erős ollóval.
5. A LED-es fénycső fölösleges darabját húzza ki az elemből.
6. Ezután csúsztassa vissza a LED-es csövet a zárelemre.
Eközben a kattanózár legyen becsukva, különben a fénycső elcsavarodhat.

Allgemeine Hinweise
• Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch auf! Sie kann beim Leuchtenservice
als PDF-Datei angefordert werden.
• Dieses Produkt dient nicht für allgemeine Beleuchtungszwecke.
• Es kann vorkommen, dass sich der Leuchtschlauch durch äußere Störeinflüsse (z.B. elektrostatische Entladung) ungewollt ausschaltet. Durch Betätigen der Taste kann der Leuchtschlauch wieder problemlos in den gewünschten Betriebszustand gebracht werden.

Általános útmutatás
· Az utasítást őrízze meg egy esetleges későbbi felhasználás esetére! Az utasítás PDF-fájl
formájában megrendelhető itt: >Leuchtenservice<.
· Ez a termék nem általános világítási célokra szolgál.
· Előfordulhat, hogy a LED-fénycső külső zavaró hatások (pl. elektrosztatikus kisülés)
miatt akaratlanul kikapcsol. Az On/Oﬀ gomb működtetésével a készülék gond nélkül
visszaállítható a kívánt üzemállapotba.
Biztonsági utasítások
· Robbanásveszély! Ne tegye ki a beépített akkumulátort hőnek és tűznek, ne hagyja a
nyakörvet közvetlenül napfényes helyen.
· Sérülésveszély! Az elemben lévő savval való kontaktus esetén ügyeljen arra, hogy a
folyadék ne érintkezzen a bőrrel és a ne kerüljön a szembe. Az érintett helyeket mossa
le bőséges vízzel, és forduljon orvoshoz. Ne nyissa fel a burkolatot és ne próbálja
megszerelni a beépített akkumulátort!
· A sérült terméket nem szabad tovább használni.
· A kutyanyakörv állítható. Ügyeljen arra, hogy a nyakörv ne legyen túl szorosan a kutya
nyakán!
· Az akku töltéséhez kizárólag a csomagban lévő USB-kábelt használja.
· Az USB-kábel csatlakozóját tartsa távol nedvességtől.
· Póráz nem illeszthető erre a LED-fénycsöves nyakörvre.

Sicherheitshinweise
• Explosionsgefahr! Setzen Sie den integrierten Akku weder Hitze noch Feuer aus, lagern Sie
den Leuchtschlauch nicht im direkten Sonnenlicht.
• Verätzungsgefahr! Vermeiden Sie jeden Kontakt mit ausgelaufenem Elektrolyt/Batteriesäure. Öffnen oder manipulieren Sie nicht das Gehäuse oder den integrierten Akku.
• Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht weiter betrieben werden.
• Dies ist ein verstellbarer Leuchtschlauch. Achten Sie darauf, dass Sie den Leuchtschlauch
dem Tier nicht zu eng anlegen.
• Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel.
• Halten Sie Feuchtigkeit vom Anschluss des USB-Kabels fern.
• Es kann keine Leine an diesen LED-Leuchtschlauch angelegt werden.
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LED-Leuchtschlauch

Farbe: grün

Technische Daten:
· 7 x LED 0,1 W
· 1 x Lithium-Ionen-Akku
(nicht austauschbar)

Szín: zöld

Lieferumfang:
1 x LED-Leuchtschlauch
1 x USB-Kabel 25 cm

LED-es fénycső
Gondoskodjon róla, hogy kutyája nappal és éjszaka is látható legyen!
Technikai adatok:
· 7 x LED 0,1 W
· 1 x lítium-ion akku
(nem cserélhető)

Tartalma:
· LED-es fénycső
· USB-kábel kb. 25 cm

Származási hely: Kína
Vertrieben durch /
Gyártó:
MeLiTec GmbH, Oesterweg 22, 59469 Ense, Germany

Modell B66

Art. 71981

Entsorgungshinweise
• Dieses Gerät hat einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku, der
		 nicht ersetzt werden kann. Geben Sie den Leuchtschlauch in entladenem
		 Zustand zur Entsorgung bei einer Sammelstelle ab. Achten Sie bei der Ent		 sorgung darauf, dass es in der entsprechenden Sammelgruppe entsorgt wird.
• Die integrierte LED-Leuchte kann nicht ersetzt werden. Nach Ende der Lebens		 dauer muss das Produkt ordnungsgemäß entsorgt und dem Recycling zugeführt
		 werden; es darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
• Auskünfte zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Stelle.
Ártalmatlanítási utasítások

Hosszúság: max. 45 cm · Átmérő: kb. 1 cm
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töltés USB-töltővel

incl. USB kábellel

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Hund bei Tag und Nacht gesehen wird!

· töltés USB-töltővel
· rövidíthető
· Világítás időtartama:
kb. 1,5 óra tartós fény esetén

Aufladung über USB
inkl. USB-Kabel

Länge: 45 cm · Breite: 1 cm
· Aufladung über USB
· kürzbar
· Leuchtdauer 1,5 Stunden
bei Dauerlicht

LED-Leuchtschlauch
LED-es fénycső

4099200228235

· Mielőtt a nyakörvet hulladéktárolóba helyezi, az elemet ki kell venni az
		 elemtartóból, és külön kell ártalmatlanítani.
· A készülék beépített lítium-ion akkuval rendelkezik, amely nem cserélhető.
		 A nyakörvet feltöltetlen állapotban adja le egy hulladékgyűjtő helyen, ahol
		 azt ártalmatlanítják. Ártalmatlanításkor ügyeljen rá, hogy a készülék a
		 megfelelő gyűjtőcsoportba kerüljön.
· A beépített LED-világítás nem cserélhető. Az élettartama eltelte után a
		 terméket szakszerűen kell ártalmatlanítani.

LED-Leuchtschlauch
mit Signalwirkung

LED-es fénycső

Bedienungsanleitung

villogóval
Használati utasítás

Anlegen des LED-Leuchtschlauchs
Sicherer Verschluss durch den Klickverschluss. Legen Sie den Leuchtschlauch um den Hals
Ihres Hundes und schließen Sie den Klickverschluss bis er einrastet. Geöffnet wird der Leuchtschlauch durch Auseinanderziehen am Gehäuse. Achten Sie darauf, dass der LED-Leuchtschlauch dem Tier nicht zu eng anliegt!

A LED-es fénycső felhelyezése
Biztonságos záródás a kapcsos zárral. Helyezze a fénycsövet a kutyája nyaka köré, és pattintsa
össze a zárat. A fénycső a retesz működtetésével nyitható ki. Ügyeljen arra, hogy a világító
LED-es fénycső ne legyen túl szorosan az állat nyakán!

Einschalten der Dauerlicht-/ Blinkfunktion
Auf dem Verschluss des LED-Leuchtschlauchs befindet sich die On/Off Taste. Durch Drücken
der Taste können Sie zwischen den folgenden Modi umschalten: Schnelles Blinken 
Langsames Blinken  Dauerlicht Aus

A tartós fény / villogó funkció bekapcsolása
A LED-es fénycső zárján található egy On/Off nyomógomb. A gomb megnyomásával a
következő üzemmódok között lehet váltani:
gyors villogás lassú villogás állandó világítás  kikapcsolás

Laden
Die Aufladung des LED-Leuchtschlauchs erfolgt mit einem USB-Kabel. Öffnen Sie die USB-Abdeckung am LED-Leuchtschlauch und schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an.
Dann stecken Sie das USB-Kabel z.B. in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers. Die vollständige Aufladung dauert etwa eine Stunde. Verschließen Sie den USB-Anschluss nach dem
Laden wieder sorgfältig!

Töltés
A LED-es fénycső feltöltése USB-kábel segítségével történik. Nyissa ki az USB-port fedelét a
LED-es fénycsövön és csatlakoztassa a csomagban található Mini-USB kábelt. Ezután dugja be
az USB-kábelt pl. a számítógépe egyik szabad USB-csatlakozójába. A teljes feltöltés időtartama kb. egy óra. A töltést követően gondosan zárja vissza az USB-portot!

Kürzen des LED-Leuchtschlauchs
Der LED-Leuchtschlauch wird in einer universellen Länge ausgeliefert.
Sie können den Leuchtschlauch auf die gewünschte Länge kürzen.
Das Kürzen erfolgt immer von der markierten Seite aus!
1. Messen Sie die benötigte Länge an Ihrem Tier ab.
2. Schalten Sie den LED-Leuchtschlauch ein und markieren Sie die benötigte Länge. Die
Schnittstelle
muss zwischen zwei LEDs liegen.
3. Schalten Sie den LED-Leuchtschlauch unbedingt wieder aus.
4. Schneiden Sie den LED-Leuchtschlauch durch, z.B. mit einer stabilen Schere.
5. Ziehen Sie das überschüssige Stück des LED-Leuchtschlauchs von dem Verschluss ab.
6. Schieben Sie den LED-Schlauch wieder auf den Verschluss.
Der Verschluss sollte dabei eingesetzt sein, da sich der Leuchtschlauch sonst
verdreht.

A LED-es fénycső rövidebbre vágása
A LED-es fénycső szállítása egy univerzális méretben történik. A fénycsövet le lehet vágni a
kívánt hosszúságra.
A levágás mindig a jelöléssel ellátott oldalról történjen!
1. Mérje meg a szükséges hosszúságot az állata nyakán.
2. Kapcsolja be a LED-es fénycsövet, és jelölje be a szükséges hosszúságot. A vágási
helynek két LED között kell lennie.
3. Feltétlenül kapcsolja ki újra a LED-es fénycsövet.
4. Vágja le a LED-es fénycsövet, pl. egy erős ollóval.
5. A LED-es fénycső fölösleges darabját húzza ki az elemből.
6. Ezután csúsztassa vissza a LED-es csövet a zárelemre.
Eközben a kattanózár legyen becsukva, különben a fénycső elcsavarodhat.

Allgemeine Hinweise
• Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch auf! Sie kann beim Leuchtenservice
als PDF-Datei angefordert werden.
• Dieses Produkt dient nicht für allgemeine Beleuchtungszwecke.
• Es kann vorkommen, dass sich der Leuchtschlauch durch äußere Störeinflüsse (z.B. elektrostatische Entladung) ungewollt ausschaltet. Durch Betätigen der Taste kann der Leuchtschlauch wieder problemlos in den gewünschten Betriebszustand gebracht werden.

Általános útmutatás
· Az utasítást őrízze meg egy esetleges későbbi felhasználás esetére! Az utasítás PDF-fájl
formájában megrendelhető itt: >Leuchtenservice<.
· Ez a termék nem általános világítási célokra szolgál.
· Előfordulhat, hogy a LED-fénycső külső zavaró hatások (pl. elektrosztatikus kisülés)
miatt akaratlanul kikapcsol. Az On/Oﬀ gomb működtetésével a készülék gond nélkül
visszaállítható a kívánt üzemállapotba.
Biztonsági utasítások
· Robbanásveszély! Ne tegye ki a beépített akkumulátort hőnek és tűznek, ne hagyja a
nyakörvet közvetlenül napfényes helyen.
· Sérülésveszély! Az elemben lévő savval való kontaktus esetén ügyeljen arra, hogy a
folyadék ne érintkezzen a bőrrel és a ne kerüljön a szembe. Az érintett helyeket mossa
le bőséges vízzel, és forduljon orvoshoz. Ne nyissa fel a burkolatot és ne próbálja
megszerelni a beépített akkumulátort!
· A sérült terméket nem szabad tovább használni.
· A kutyanyakörv állítható. Ügyeljen arra, hogy a nyakörv ne legyen túl szorosan a kutya
nyakán!
· Az akku töltéséhez kizárólag a csomagban lévő USB-kábelt használja.
· Az USB-kábel csatlakozóját tartsa távol nedvességtől.
· Póráz nem illeszthető erre a LED-fénycsöves nyakörvre.

Sicherheitshinweise
• Explosionsgefahr! Setzen Sie den integrierten Akku weder Hitze noch Feuer aus, lagern Sie
den Leuchtschlauch nicht im direkten Sonnenlicht.
• Verätzungsgefahr! Vermeiden Sie jeden Kontakt mit ausgelaufenem Elektrolyt/Batteriesäure. Öffnen oder manipulieren Sie nicht das Gehäuse oder den integrierten Akku.
• Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht weiter betrieben werden.
• Dies ist ein verstellbarer Leuchtschlauch. Achten Sie darauf, dass Sie den Leuchtschlauch
dem Tier nicht zu eng anlegen.
• Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel.
• Halten Sie Feuchtigkeit vom Anschluss des USB-Kabels fern.
• Es kann keine Leine an diesen LED-Leuchtschlauch angelegt werden.

35 cm

GRÖSSE

EM

LED-Leuchtschlauch
LED-es fénycső

I U M Q U AL
I

TY

PR

MÉRET

LED-Leuchtschlauch
Länge: 35 cm · Breite: 1 cm
Entsorgungshinweise

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Hund bei Tag und Nacht gesehen wird!
· Aufladung über USB
· kürzbar
· Leuchtdauer 1,5 Stunden
bei Dauerlicht

Technische Daten:
· 6 x LED 0,1 W
· 1 x Lithium-Ionen-Akku
(nicht austauschbar)

töltés USB-töltővel

LED-es fénycső
Hosszúság: max. 35 cm · Átmérő: kb. 1 cm

inkl. USB-Kabel
incl. USB kábellel

Gondoskodjon róla, hogy kutyája nappal és éjszaka is látható legyen!
Technikai adatok:
· 6 x LED 0,1 W
· 1 x lítium-ion akku
(nem cserélhető)

Tartalma:
· LED-es fénycső
· USB-kábel kb. 25 cm

Farbe: rot
Szín: piros

Származási hely: Kína
Vertrieben durch /
Gyártó:
MeLiTec GmbH, Oesterweg 22, 59469 Ense, Germany
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Ártalmatlanítási utasítások

		
		

· Mielőtt a fénycső hulladéktárolóba helyezi, az elemet
ki kell venni az elemtartóból, és külön kell ártalmatlanítani.
· A készülék beépített lítium-ion akkuval rendelkezik, amely nem
cserélhető. A nyakörvet feltöltetlen állapotban adja le egy
hulladékgyűjtő helyen, ahol azt ártalmatlanítják. Ártalmatlanításkor
ügyeljen rá, hogy a készülék a megfelelő gyűjtőcsoportba kerüljön.
· A beépített LED-világítás nem cserélhető. Az élettartama eltelte
után a terméket szakszerűen kell ártalmatlanítani.

Lieferumfang:
1 x LED-Leuchtschlauch
1 x USB-Kabel 25 cm

Aufladung über USB

· töltés USB-töltővel
· rövidíthető
· Világítás időtartama:
kb. 1,5 óra tartós fény esetén

		
		
			
		

• Dieses Gerät hat einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku,
der nicht ersetzt werden kann. Geben Sie den Leuchtschlauch
in entladenem Zustand zur Entsorgung bei einer Sammelstelle
ab. Achten Sie bei der Entsorgung darauf, dass es in der entsprechenden Sammelgruppe entsorgt wird.
• Die integrierte LED-Leuchte kann nicht ersetzt werden. Nach
Ende der Lebensdauer muss das Produkt ordnungsgemäß entsorgt
und dem Recycling zugeführt werden; es darf nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden.
• Auskünfte zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Stelle.
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LED-Leuchtschlauch
mit Signalwirkung

LED-es fénycső

Bedienungsanleitung

villogóval
Használati utasítás

Anlegen des LED-Leuchtschlauchs
Sicherer Verschluss durch den Klickverschluss. Legen Sie den Leuchtschlauch um den Hals
Ihres Hundes und schließen Sie den Klickverschluss bis er einrastet. Geöffnet wird der Leuchtschlauch durch Auseinanderziehen am Gehäuse. Achten Sie darauf, dass der LED-Leuchtschlauch dem Tier nicht zu eng anliegt!

A LED-es fénycső felhelyezése
Biztonságos záródás a kapcsos zárral. Helyezze a fénycsövet a kutyája nyaka köré, és pattintsa
össze a zárat. A fénycső a retesz működtetésével nyitható ki. Ügyeljen arra, hogy a világító
LED-es fénycső ne legyen túl szorosan az állat nyakán!

Einschalten der Dauerlicht-/ Blinkfunktion
Auf dem Verschluss des LED-Leuchtschlauchs befindet sich die On/Off Taste. Durch Drücken
der Taste können Sie zwischen den folgenden Modi umschalten: Schnelles Blinken 
Langsames Blinken  Dauerlicht Aus

A tartós fény / villogó funkció bekapcsolása
A LED-es fénycső zárján található egy On/Off nyomógomb. A gomb megnyomásával a
következő üzemmódok között lehet váltani:
gyors villogás lassú villogás állandó világítás  kikapcsolás

Laden
Die Aufladung des LED-Leuchtschlauchs erfolgt mit einem USB-Kabel. Öffnen Sie die USB-Abdeckung am LED-Leuchtschlauch und schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an.
Dann stecken Sie das USB-Kabel z.B. in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers. Die vollständige Aufladung dauert etwa eine Stunde. Verschließen Sie den USB-Anschluss nach dem
Laden wieder sorgfältig!

Töltés
A LED-es fénycső feltöltése USB-kábel segítségével történik. Nyissa ki az USB-port fedelét a
LED-es fénycsövön és csatlakoztassa a csomagban található Mini-USB kábelt. Ezután dugja be
az USB-kábelt pl. a számítógépe egyik szabad USB-csatlakozójába. A teljes feltöltés időtartama kb. egy óra. A töltést követően gondosan zárja vissza az USB-portot!

Kürzen des LED-Leuchtschlauchs
Der LED-Leuchtschlauch wird in einer universellen Länge ausgeliefert.
Sie können den Leuchtschlauch auf die gewünschte Länge kürzen.
Das Kürzen erfolgt immer von der markierten Seite aus!
1. Messen Sie die benötigte Länge an Ihrem Tier ab.
2. Schalten Sie den LED-Leuchtschlauch ein und markieren Sie die benötigte Länge. Die
Schnittstelle
muss zwischen zwei LEDs liegen.
3. Schalten Sie den LED-Leuchtschlauch unbedingt wieder aus.
4. Schneiden Sie den LED-Leuchtschlauch durch, z.B. mit einer stabilen Schere.
5. Ziehen Sie das überschüssige Stück des LED-Leuchtschlauchs von dem Verschluss ab.
6. Schieben Sie den LED-Schlauch wieder auf den Verschluss.
Der Verschluss sollte dabei eingesetzt sein, da sich der Leuchtschlauch sonst
verdreht.

A LED-es fénycső rövidebbre vágása
A LED-es fénycső szállítása egy univerzális méretben történik. A fénycsövet le lehet vágni a
kívánt hosszúságra.
A levágás mindig a jelöléssel ellátott oldalról történjen!
1. Mérje meg a szükséges hosszúságot az állata nyakán.
2. Kapcsolja be a LED-es fénycsövet, és jelölje be a szükséges hosszúságot. A vágási
helynek két LED között kell lennie.
3. Feltétlenül kapcsolja ki újra a LED-es fénycsövet.
4. Vágja le a LED-es fénycsövet, pl. egy erős ollóval.
5. A LED-es fénycső fölösleges darabját húzza ki az elemből.
6. Ezután csúsztassa vissza a LED-es csövet a zárelemre.
Eközben a kattanózár legyen becsukva, különben a fénycső elcsavarodhat.

Allgemeine Hinweise
• Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch auf! Sie kann beim Leuchtenservice
als PDF-Datei angefordert werden.
• Dieses Produkt dient nicht für allgemeine Beleuchtungszwecke.
• Es kann vorkommen, dass sich der Leuchtschlauch durch äußere Störeinflüsse (z.B. elektrostatische Entladung) ungewollt ausschaltet. Durch Betätigen der Taste kann der Leuchtschlauch wieder problemlos in den gewünschten Betriebszustand gebracht werden.

Általános útmutatás
· Az utasítást őrízze meg egy esetleges későbbi felhasználás esetére! Az utasítás PDF-fájl
formájában megrendelhető itt: >Leuchtenservice<.
· Ez a termék nem általános világítási célokra szolgál.
· Előfordulhat, hogy a LED-fénycső külső zavaró hatások (pl. elektrosztatikus kisülés)
miatt akaratlanul kikapcsol. Az On/Oﬀ gomb működtetésével a készülék gond nélkül
visszaállítható a kívánt üzemállapotba.
Biztonsági utasítások
· Robbanásveszély! Ne tegye ki a beépített akkumulátort hőnek és tűznek, ne hagyja a
nyakörvet közvetlenül napfényes helyen.
· Sérülésveszély! Az elemben lévő savval való kontaktus esetén ügyeljen arra, hogy a
folyadék ne érintkezzen a bőrrel és a ne kerüljön a szembe. Az érintett helyeket mossa
le bőséges vízzel, és forduljon orvoshoz. Ne nyissa fel a burkolatot és ne próbálja
megszerelni a beépített akkumulátort!
· A sérült terméket nem szabad tovább használni.
· A kutyanyakörv állítható. Ügyeljen arra, hogy a nyakörv ne legyen túl szorosan a kutya
nyakán!
· Az akku töltéséhez kizárólag a csomagban lévő USB-kábelt használja.
· Az USB-kábel csatlakozóját tartsa távol nedvességtől.
· Póráz nem illeszthető erre a LED-fénycsöves nyakörvre.

Sicherheitshinweise
• Explosionsgefahr! Setzen Sie den integrierten Akku weder Hitze noch Feuer aus, lagern Sie
den Leuchtschlauch nicht im direkten Sonnenlicht.
• Verätzungsgefahr! Vermeiden Sie jeden Kontakt mit ausgelaufenem Elektrolyt/Batteriesäure. Öffnen oder manipulieren Sie nicht das Gehäuse oder den integrierten Akku.
• Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht weiter betrieben werden.
• Dies ist ein verstellbarer Leuchtschlauch. Achten Sie darauf, dass Sie den Leuchtschlauch
dem Tier nicht zu eng anlegen.
• Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel.
• Halten Sie Feuchtigkeit vom Anschluss des USB-Kabels fern.
• Es kann keine Leine an diesen LED-Leuchtschlauch angelegt werden.

