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Chladicí podložka pro psy a kočky
Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. 
Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používaní výrobku. 
Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

ÚVOD
Když je léto, naši zvířecí společníci pociťují velké nepohodlí a musí se vypořádat s teplem. Tento 
výrobek je pro ně vhodným pomocníkem. Zajistěte svému psovi chladivý efekt.

JAK PODLOŽKA FUNGUJE
Tato inovativní podložka naplněná gelovou technologií nevyžaduje žádnou elektřinu, chlaze-
ní ani vodu. Automaticky zůstane o 6 až 8 stupňů chladnější než teplota v místnosti. Chladicí 
podložka reaguje na tělesné teplo vašeho psa, účinně jej absorbuje a reguluje teplotu po dobu 
až dvou hodin. Po 2 hodinách používání se znovu automaticky aktivuje po cca 20 minutách 
nepoužívání.

JAK POUŽÍVAT CHLADÍCÍ PODLOŽKU
-  Vyberte požadované místo s teplotou okolí max. 35 °C a umístěte chladicí podložku na rov-

ném povrchu.
-  Přimějte svého mazlíčka, aby si lehl na podložku, třeba tak, že mu na ní položíte hračku

nebo pamlsek.
-  Po cca 2 hodinách využívání, je třeba podložku znovu aktivovat, tím, že ji zvíře nebude

cca 20 minut používat.
Poznámka: Podložka může být před použitím umístěna v chladničce pro větší intenzitu chlazení. 

Rozměry a max. doporučené nosnosti:
50 x 40 cm pro zvířata s hmotností do 15 kg
81 x 96 cm pro zvířata s hmotností do 45 kg

PÉČE A ÚDRŽBA
-  Tato podložka by neměla být vystavena přímému slunečnímu světlu.
-  Tuto podložku nelze prát v pračce.
-  V případě potřeby vyčistěte podložku vlhkým hadříkem.
-  Chraňte tuto podložku před ostrými předměty, které by ji mohly prorazit.
-  Tuto podložku skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě.

VAROVÁNÍ:
Dávejte pozor, aby zvíře podložku nežvýkalo a nekousalo do ní, aby nedošlo k jejímu poškození. 
Přestože vnitřní gel je netoxický, není určen ke konzumaci. Pokud dojde k požití gelu, vezměte 
svého mazlíčka raději k veterináři.

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo  
v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. 
Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou 
přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte 
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly 
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 
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nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být  
v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.  
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návo-
du k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení)
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k 

obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného 
nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje 
právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a 
popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


