
SnuggleSafe termopolštářek pro domácí zvířata 
Termopolštářek do mikrovlnné trouby 

NÁVOD k použití 

Tento návod si prosím přečtěte ještě před použitím polštářku! 
Návod si uschovejte pro případné další nahlédnutí. 

 

PŘED POUŽITÍM: 

Snuggle Safe je pouze pro použití v mikrovlnné troubě! 

Ujistěte se, že jsou u Vaší mikrovlnné trouby vypnuty funkce opékání či grilování (pokud je 

trouba těmito funkcemi vybavena). V troubě nesmí být žádný kovový předmět. Ubezpečte se, 

že je vnitřek mikrovlnné trouby čistý. 

POUŽITÍ VAŠEHO SNUGGLESAFE: 

1. Položte polštářek na otočný talíř do mikrovlnné trouby. Výkon a časovač nastavte dle 

následující tabulky: 

Výkon Čas  

600 – 650 Wattů 8 minut 

700 – 750 Wattů 7 minut 

800 – 850 Wattů 6 minut 

900 – 1000 Wattů 5 minut 

Předepsanou dobu na ohřívaní polštářku v troubě nepřekračujte! 

2. Jakmile jste nastavili časovač i výkon na správné hodnoty, můžete mikrovlnnou troubu 

zavřít. 

 

3. Po ukončení procesu ohřívání, ponechte polštářek ještě jednu minutu v mikrovlnné troubě. 

Po tuto dobu se polštářek v troubě ještě prohřívá, ačkoli je trouba vypnutá. Po jedné minutě se 

teplota polštářku Snuggle stabilizuje. DOPORUČENÍ:  Přiloženou nálepku, kterou jste 

obdrželi se zbožím, nalepte na mikrovlnnou troubu. Budete tak mít návod na ohřívání 

Snugglesafu vždy po ruce. 

 

4. SnuggleSafe vyndejte z mikrovlnky. POZOR! Je to horké! Použijte chňapku nebo rukavici. 

 

5. SnuggleSafe vložte pod lůžkovinu Vašeho pejska nebo jen tak volně pod deku. 

Nejideálnější je, když je pod polštářkem nějaký další izolant, který udrží teplo. To může 

samozřejmě prodloužit dobu, po kterou polštářek hřeje. Snugglesafe nesmí nikdy přijít do 

přímého kontaktu s Vaším domácím zvířátkem. 

 



Před dalším použitím musí polštářek dobře vychladnout. 

 

 

 

MYTÍ: 

SnuggleSafe můžete umýt navlhčeným hadříkem nebo slabým roztokem desinfekčního 

prostředku. Následně polštářek osušte. NEPOUŽÍVEJTE žádné abrazivní prostředky ani 

drátěnku! 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Nepřekračujte dobu ohřívání. Ohřívání po delší než předepsanou dobu může polštářek 

poškodit a následně způsobit zranění. Zabraňte zvířeti v kousání a žvýkání tohoto 

polštářku. Záruka není platná, pokud bude polštářek přehřán nebo poškozen. 

 

Výrobce ani distributor není odpovědný za žádné škody a ztráty, které vzniknou při 

nesprávném použití výrobku. 

 

SnuggleSafe obsahuje Thermapol, který není toxický. Je vyroben tak, že láhev při nadměrném 

přehřátí taje a Thermapol se bez následku rozteče. NEDOTÝKAT SE! 

Thermapol nechte vychladnout. Jakmile je studený, můžete jej umýt z povrchu za pomocí 

teplé vody. 

Osoby, které nejsou seznámeny s chodem mikrovlnné trouby by se měly zeptat někoho 

zkušeného. Nepodstupujte žádná rizika! Polštářek nesmí ohřívat dítě bez dohledu odpovědné 

osoby. 

Neohřívejte v jiné troubě než-li v mikrovlnné a ani jinou metodou ohřívání! 

Po třech letech je nutné polštářek obnovit – zakoupit nový. 

Zde si prosím poznamenejte datum, kdy jste polštářek zakoupili………….. a tento návod 

dobře uchovejte kvůli případnému dalšímu nahlédnutí a ověření data nákupu. 

 

Snuggle Safe láhev a náplň (Thermapol) je vyměnitelná. 

 

Chladící křivka ohřevné láhve 

Graf ukazuje, jak dlouho vydrží teplota polštářku ve srovnatelných podmínkách. 

Poté, co SnuggleSafe přirozeně chladne, stabilizuje se na teplotě cca 52 ºC a tato teplota 

vydrží přibližně 5 hodin a poté se již ochlazuje. 

 

Vyrobeno ve Velké Británii. 

Lenric C21 Ltd, Thorgate Road, GB – Littlehampton 

West Sussex, BN 18 OBD 

www.snugglesafe.com 

http://www.snugglesafe.com/


3 jednoduché kroky k použití 

Krok 1 

 

Vložte do mikrovlnky dle 
předepsané doby v návodu 

Krok 2 

 

Ohřátý vložte pod deku nebo do 
obalu 

Krok 3 

 

Douhotrvající zahřívání Vašeho 
domácího mazlíčka 

 

 

 

 


