
HVILKEN 
FASTGØRELSE  

SKAL DU VÆLGE?



FASTGØRELSE  
TIL SMÅ 
HUNDE

SMÅ HUNDE

Når du bruger en sikkerhedslygte på små 
hunde, skal du være opmærksom på, at 
små hunde naturligt er tættere på jorden 
end større hunde. Trafikanter kan derfor 
have svært ved at se hunden, da den ikke 
er i øjenhøjde. Derfor skal du altid tænke 
på, om din sikkerhedslygte kan placeres et 
sted højere end hunden, for eksempel på 
din hunds snor.

Hvis din hund løber frit i mørket, er det 
en god idé at den bærer en sikkerheds- 
lygte. Lygten gør at din hund er synlig for 
andre, mens den samtidig kan nyde at 
lege i mørket.

SMÅ HUNDE



Vi anbefaler ikke, at du monterer sik-
kerhedslygten direkte på din lille hunds 
halsbånd, da lygten vil være placeret for 
tæt på jorden.

En lille hund er kun 10-15 cm hævet 
over jorden, og er derfor langt udenfor  
andre trafikanters synsfelt. Da de fleste 
trafikanter ser lige frem og ikke nedad, er 
der en stor chance for at de overser en lille 
hund udenfor deres naturlige synsfelt.

Derfor bør du fastgøre din Orbiloc  
sikkerhedslygte på din hunds sele, snor 
eller hundejakke. Se vores anbefalinger til 
små hunde på de efterfølgende sider.

Lille hund - lang pels og kort pels

SMÅ HUNDE - MED HALSBÅND

MED HALSBÅND

VI ANBEFALER



SMÅ HUNDE - MED SELE

Quick Mount 
Adjustable

Clip

Brug Quick Mount Adjustable eller Clip på 
en sele. Fastgør lygten på ryggen af hun-
den, for at sprede lyset i så mange forskel-
lige retninger som muligt. Hvis du vælger 
at fastgøre lygten på en af siderne, bør det 
være den side der oftest vender ud mod 
trafikken.

Bemærk: Brug ikke Clip på hunde der løber frit.

Lille hund - lang pels og kort pels

MED SELE

VI ANBEFALER



SMÅ HUNDE - MED SNOR

Quick Mount 
Adjustable

Clip Carabiner

Bemærk: Brug ikke Clip på hunde der løber frit.

Brug Quick Mount Adjustable, Clip eller  
Carabiner på snoren. Når sikkerhedslygten er 
fastgjort på snoren, vil andre trafikanter blive 
opmærksomme på både dig og din hund, da 
lyset bliver fordelt i øjenhøjde. Hold din hund 
i kort snor, for at undgå at den bevæger sig 
for langt væk fra sikkerhedslygten.

Lille hund - lang pels og kort pels

MED SNOR

VI ANBEFALER



SMÅ HUNDE - MED HUNDEJAKKE

Brug Quick Mount Adjustable hvis hunde-
jakken har en strop, og Clip hvis hundejakken 
ikke har en strop. Fastgør lygten på ryggen 
af hunden, for at sprede lyset i så mange 
retninger som muligt. Hvis du vælger at fast-
gøre lygten på en af siderne, bør det være 
den side der oftest vender ud mod trafikken.

Lille hund - lang pels og kort pels

MED HUNDEJAKKE

VI ANBEFALER

Bemærk: Brug ikke Clip på hunde der løber frit.

Quick Mount 
Adjustable

Clip



MELLEMSTORE HUNDE

FASTGØRELSE 
TIL MELLEM- 

STORE HUNDE

MELLEMSTORE HUNDE

Du kan bruge alle Orbiloc fastgørelser på 
mellemstore hunde. Uanset om de har 
lang eller kort pels.

Når du er ude med din hund i mørket, bør 
du ikke skulle bekymre dig om synlighed 
og sikkerhed. Fastgør sikkerhedslygten så 
din hund kan lege i mørket.

Energiniveauet og behov for motion kan 
variere fra hund til hund, men mellemstore 
racer har ofte brug for en del motion. Der 
er næppe en bedre måde for hunden at få 
motion, end at blive sluppet løs og løbe 
frit. Når lygten er sikkert fastgjort kan du 
lade din hund løbe frit uden bekymringer.



MELLEMSTORE HUNDE - MED HALSBÅND

MED HALSBÅND

Mellemstor hund - lang og kort pels

Brug Quick Mount Adjustable eller Clip.
Fastgør lygten på modsatte side af D- 
ringen på hundens halsbånd, når hunden 
løber frit. Når hunden er i snor, bør lygten 
placeres tæt ved D-ringen på halsbåndet.

VI ANBEFALER

Bemærk: Brug ikke Clip på hunde der løber frit.

Quick Mount 
Adjustable

Clip



MELLEMSTORE HUNDE - MED SELE

MED SELE

Mellemstor hund - lang pels og kort pels

Brug Quick Mount Adjustable eller Clip 
på en sele. Fastgør lygten på ryggen af 
hunden, for at sprede lyset i så mange 
forskellige retninger som muligt. Hvis du 
vælger at fastgøre lygten på en af siderne, 
bør det være den side der oftest vender 
ud mod trafikken.

VI ANBEFALER

Bemærk: Brug ikke Clip på hunde der løber frit.

Quick Mount 
Adjustable

Clip



MELLEMSTORE HUNDE - MED SNOR

MED SNOR

Mellemstor hund - lang pels og kort pels

VI ANBEFALER

Brug Quick Mount Adjustable, Clip eller 
Carabiner på snoren. Når sikkerheds-
lygten er fastgjort på snoren, vil andre 
trafikanter blive opmærksomme på 
både dig og din hund, da lyset bliver 
fordelt i øjenhøjde. Hold din hund i kort 
snor, for at undgå at den bevæger sig 
for langt væk fra sikkerhedslygten.

Bemærk: Brug ikke Clip på hunde der løber frit.

Quick Mount 
Adjustable

Clip Carabiner



MELLEMSTORE HUNDE - HUNDEJAKKE

Brug Quick Mount Adjustable hvis hunde- 
jakken har en strop, og Clip hvis hunde-
jakken ikke har en strop. Fastgør lygten 
på ryggen af hunden, for at sprede  
lyset i så mange forskellige retninger som 
muligt. Hvis du vælger at fastgøre lygten 
på en af siderne, bør det være den side 
der oftest vender ud mod trafikken.

VI ANBEFALER

MED HUNDEJAKKE

Mellemstor hund - lang pels og kort pels

Bemærk: Brug ikke Clip på hunde der løber frit.

Quick Mount 
Adjustable

Clip



STORE HUNDE

FASTGØRELSE 
TIL STORE 

HUNDE

STORE HUNDE

Når du er ude at gå tur med din store hund 
efter mørkets frembrud, er det naturligt at 
sørge for at I er synlige, især for trafikan- 
ter og bilister.

Der er intet bedre end at se sin hund lege 
og tumle rundt udenfor - og hvis din hund 
har en Orbiloc sikkerhedslygte på, er du 
aldrig i tvivl om hvor den befinder sig.

Uanset hvor og hvordan du fastgør lygten 
på din store hund, kan du være sikker på 
at den kan modstå den vægt og belast-
ning din hund udsætter den for. Lygten 
kan modstå en vægt op til 100 kg, og du 
kan derfor lade din hund løbe og lege frit, 
uden at skulle bekymre dig om at lygten 
går i stykker.



STORE HUNDE - MED HALSBÅND

MED HALSBÅND

Stor hund - lang og kort pels

Brug Quick Mount Adjustable eller Clip. 
Fastgør lygten på modsatte side af D- 
ringen på hundens halsbånd, når hunden 
løber frit. Når hunden er i snor, skal lygten 
placeres tæt ved D-ringen på halsbåndet. 
For at hæve lygten fra tyk pels, og få mest 
ud af lygtens synlighed, kan du med for-
del bruge Carabineren i halsbåndet.

VI ANBEFALER

Bemærk: Brug kun Carabineren på halsbåndet af 
store hunde med lang pels. Brug ikke Clip på hun-
de der løber frit.

Quick Mount 
Adjustable

Clip Carabiner



STORE HUNDE - MED SELE

MED SELE

Stor hund - lang pels og kort pels

Brug Quick Mount Adjustable eller Clip 
på en sele. Fastgør lygten på ryggen af 
hunden, for at sprede lyset i så mange 
forskellige retninger som muligt. Hvis du 
vælger at fastgøre lygten på en af siderne, 
bør det være den side der oftest vender 
ud mod trafikken.

VI ANBEFALER

Quick Mount 
Adjustable

Clip

Bemærk: Brug ikke Clip på hunde der løber frit.



STORE HUNDE - MED SNOR

MED SNOR

Stor hund - lang og kort pels

VI ANBEFALER

Brug Quick Mount Adjustable, Clip eller 
Carabiner på snoren. Når sikkerheds-
lygten er fastgjort på snoren, vil andre 
trafikanter blive opmærksomme på 
både dig og din hund, da lyset bliver 
fordelt i øjenhøjde. Hold din hund i kort 
snor, for at undgå at den bevæger sig 
for langt væk fra sikkerhedslygten.

Bemærk: Brug ikke Clip på hunde der løber frit.

Quick Mount 
Adjustable

Clip Carabiner



STORE HUNDE - MED HUNDEJAKKE

MED HUNDEJAKKE

Stor hund - lang pels og kort pels

Brug Quick Mount Adjustable hvis hunde- 
jakken har en strop, og Clip hvis hunde-
jakken ikke har en strop. Fastgør lygten 
på ryggen af hunden, for at sprede  
lyset i så mange forskellige retninger som 
muligt. Hvis du vælger at fastgøre lygten 
på en af siderne, bør det være den side 
der oftest vender ud mod trafikken.

VI ANBEFALER

Bemærk: Brug ikke Clip på hunde der løber frit.

Quick Mount 
Adjustable

Clip


