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Mata chłodząca dla psów i kotów
Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że 
będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego 
użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

WSTĘP
W lecie nasi czworonożni przyjaciele odczuwają ogromny dyskomfort i muszą jakoś radzić 
sobie z upałem. Niniejszy produkt bardzo im w tym pomaga. Dzięki niemu zapewnisz swojemu 
pupilowi przyjemne ochłodzenie.

JAK DZIAŁA MATA
Ta innowacyjna mata wypełniona jest chłodzącym żelem i nie wymaga elektryczności, dodatko-
wego chłodzenia ani wody. Dzięki swym właściwościom jest o 6 do 8ºC chłodniejsza od otocze-
nia. Mata chłodząca reaguje na ciepło ciała psa, skutecznie je pochłania i reguluje temperaturę 
przez okres do dwóch godzin. Po dwóch godzinach używania wraca do stanu początkowego 
po około 20 minutach przerwy.

JAK UŻYWAĆ MATY CHŁODZĄCEJ
- Wybieramy odpowiednie miejsce, w którym temperatura otoczenia nie przekracza 35°C  

i rozkładamy matę na płaskiej powierzchni.
- Zapraszamy pupila na matę, na przykład kładąc na niej zabawkę lub przekąskę.
- Po około 2 godzinach używania, matę należy ponownie aktywować, pozostawiając  

ją nieużywaną przez ok. 20 minut.
Wskazówka: Matę przed użyciem można włożyć do lodówki, aby zwiększyć intensywność chłodzenia. 

Wymiary i max. dopuszczalne nośności:
50 x 40 cm dla zwierząt o masie do 15 kg
90 x 90 cm dla zwierząt o masie do 45 kg

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
- Nie wolno wystawiać maty na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wolno prać maty w pralce.
- Jeżeli zajdzie taka potrzeba można wyczyścić matę wilgotną szmatką.
- Należy chronić matę przed ostrymi przedmiotami, które mogłyby ją uszkodzić.
- Matę należy przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

OSTRZEŻENIA:
Należy zwracać uwagę na to, żeby zwierzę nie żuło ani nie gryzło maty, aby nie doszło do jej 
uszkodzenia. Chociaż żel wypełniający matę jest nietoksyczny, nie nadaje się do konsumpcji. 
Jeśli dojdzie do kontaktu zwierzaka z żelem, zalecamy konsultację z weterynarzem.

Ochrona środowiska naturalnego 
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów 
domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym 
miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie. 
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i 
wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
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Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki 
odpadów.  
W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara 
zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. 
Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji 
obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie 
stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego 

użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, 

wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, 

zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania 

produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania 
nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych 
akcesoriów bądź narzędzi itp.,

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrze-
ga sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za 
błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od 
modelu produktu.


