
Kom ihåg hundens reflexer - tips på hur din hund syns i mörkret
Hösten är här och likaså mörkret, så det är dags att börja använda reflexer och lampor på kvällspromenader. Det är viktigt att ha reflex
och/eller lampa både på hunden och på dig själv. Här listar Agria Eläinvakuutus tips på hur du och din hund syns bäst i mörkret.

Välj rätt produkt för din hund

Det finns en hel del olika reflexer, lampor och västar för hundar. Behöver du hjälp med att välja ut de mest passande produkterna för just din
hund, kan du be om tips i djuraffären.

För bästa synlighet är det bra att ha både reflexer eller en reflexväst och en lampa eftersom reflexen syns bra när den träffas av ljus, medan
lampan syns även när det är helt mörkt.

Tänk på att om du har en hund med lång, tjock päls kan en liten lampa eller reflex försvinna i pälsen. Så testa först att den verkligen syns
även när hunden rör på sig. En reflexväst eller reflexscarf syns bäst på en långhårig hund. Du kan även fästa lampan eller reflexen på kopplet,
om den inte annars syns.

Välj minst ett av dessa så att din hund syns i mörkret:

 Lampa som fästs i koppel, sele eller halsband
 Reflex som fästs i koppel, sele eller halsband
 Reflexväst
 Reflexscarf
 Ledhalsband

Kom ihåg dina reflexer också

Se till att även du bär reflexer! Bäst syns du med en reflexväst i kombination med dinglande reflexer och en lampa.

Kontrollera gamla reflexer och lampor

Något som inte alla tänker på, är att reflexer slits ut ganska fort, så testa att gamla reflexer verkligen syns innan du börjar använda dem igen. 

För att kontrollera att en gammal reflex fungerar bra kan du lysa på den samtidigt som du lyser på en ny reflex på 4 meters avstånd. Om den
inte syns tydligt, är det dags att byta ut den.

Gå igenom gamla lampor också eftersom lyset kan bli svagare med tiden, speciellt om batterierna börjar ta slut.


