
OBROŻA ŚWIECĄCA LED
MODEL: AG232/A/B

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne

Świecąca obroża LED dla psa znacząco zwiększa widoczność Twojego pupila 
w ciemnościach. Nie musisz już się obawiać wypuszczenia swojego psa lub 
kota po zmroku. Od teraz będzie on zawsze widoczny! Zwiększa to jego 
bezpieczeństwo, nadaje mu szyku i sprawia, że jest zawsze widoczny i nie 
oddali się od właściciela. Dzięki solidnym klamerkom i zapięciom przypadkowe
rozpięcie się obroży jest praktycznie niemożliwe! 

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Świecąca obroża przeznaczona jest dla wszystkich posiadaczy psów, a w 

szczególności tych, którzy spacerują ze swoim psem po zmierzchu lub późnym
wieczorem! 

• Doskonale nadaje się również dla wypuszczanych z domu kotów, które są 
widoczne ze znacznej odległości. 

• Posiada trzy tryby świecenia: szybkie miganie, wolne miganie oraz tryb ciągły. 
• Obroża jest wodoszczelna i odporna na zmienne warunki atmosferyczne! 

Specyfikacja – AG232:

• Materiał: nylon 
• Zasilanie: 2x bateria CR2032 (w zestawie)
• Rozmiar: M 
• Długość: 34 do 44 cm
• Szerokość: 2,5 cm 
• Waga: 65 g 
• Kolor: czerwony

Specyfikacja – AG232A:

• Rozmiar: L
• Długość: od 34 do 47 cm 
• Szerokość: 2,5 cm 
• Waga: 65 g 
• Kolor: niebieski

Specyfikacja – AG232B:

• Rozmiar: M 
• Długość: od 34 do 44 cm 
• Szerokość: 2,5 cm 
• Waga: 65 g 
• Kolor: żółty

3. Sposób użycia

• Oświetlenie LED uruchamiamy wciskając przycisk ukryty przy klipsie 
zapinającym (pod paskiem)

• Kolejne kliknięcia umożliwiają uruchomienie diod LED w  trybie szybkiego 
migania, wolnego migania, w trybie stałym oraz wyłączenie oświetlenia.

4. Uwagi i środki bezpieczeństwa

• Utrzymuj obrożę w czystości.
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie!
• Przechowuj urządzenie z dala od bezpośrednich źródeł wilgoci.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury!

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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