
 
 

 

Snuggle Safe 

Poduszka rozgrzewająca dla zwierząt 
domowych  

Przed uŜyciem proszę przeczytać uwaŜnie  instrukcję obsługi i mieć ją w razie niejasności 
zawsze pod ręką.  

Termofor Snuggle Safe jest wyłącznie przeznaczony do uŜytku w domowych 
mikrofalówkach! Proszę się upewnić, Ŝe wszystkie dodatkowe funkcje mikrofalówki jak np. 
grilowanie zostały wyłączone ( w przypadku, gdy mikrofalówka wyposaŜona jest w takie 
programy). Wszystkie metalowe części powinny zostać usunięte z mikrofali oraz jej 
wnętrze powinno znajdować się w czystości.  

Jak uŜywać termofor Snuggle Safe? 

1. Termofor naleŜy umieścić na obrotowym talerzu mikrofali, wybrać maksymalną moc 
oraz czas wedle podanych w tabeli parametrów: 

Moc 
600- 650 Wat 

700- 750 Wat 
800- 850 Wat 
900-1000 Wat 

 

Czas  
8 min 

7 min 
6 min 
5 min 

 

Podany czas nie powinien zostać przekroczony! 

2. Po tym jak zostanie ustawiony czas podgrzewania, naleŜy załączyć mikrofalę. 
3. Po zakończeniu tego procesu pozostaw Snuggle Safe jeszcze przez jedną minutę 

w mikrofali. Przez tą minutę termofor będzie nadal podgrzewany, pomimo tego, iŜ  
program został juŜ zakończony. Przez ten czas temperatura Snuggle Safe 
ustabilizuję się. Wskazówka: duŜym ułatwieniem jest załączona w dostawie 
naklejka na mikrofalę, na której znajdują się wszystkie podane wyŜej parametry. 

4. Wyjmij ostroŜnie Snuggle Safe z mikrofali. Uwaga: termofor jest gorący! Pomocą 
będzie rękawica kuchenna, lub ręcznik. 

5. Snuggle Safe naleŜy umieścić pod posłaniem zwierzęcia (kocykiem, kołderką itp.) w 
jego legowisku. W celu zachowania idealnej izolacji, zwróć uwagę na to, aby 
termofor był  równieŜ oddzielony  od podłoŜa dodatkową grubą warstwą  materiału. 
W ten sposób jego ciepło będzie na dłuŜej zachowane. Snuggle Safe nie 
powinien nigdy znajdować się w bezpośrednim kontakcie ze zwierzęciem! 
 

 

 



 
 

PONOWNE OGRZEWANIE TERMOFORU 

Zanim przystąpimy do ponownego ogrzewania termoforu w mikrofalówce, temperatura 
jego powinna wrócić do temperatury wyjściowej. 

CZYSZCZENIE 

W celu utrzymania termoforu w czystości naleŜy w razie zaistniałej potrzeby przetrzeć 
go wilgotną ściereczką lub lekko spryskać środkiem dezynfekującym i wytrzeć. W 
Ŝadnym wypadku nie naleŜy uŜywać środków chemicznych oraz szorstkich ścierek. 

Wskazówki bezpieczeństwa 

Nie naleŜy przekroczyć czasu ogrzewania! Przegrzanie moŜe uszkodzić termofor 
oraz zaszkodzić zdrowiu zwierzęcia. Zwracaj uwagę, aby zwierzę nie nadgryzało 
termoforu.  GWARANCJA WYGASA w razie niestosownego obchodzenia się z 
termoforem lub dopuszczeniu do jego przegrzania się. 

Producent lub jego przedstawiciel nie odpowiadają za szkody powstałe w wyniku nie 
przestrzegania instrukcji obsługi i złego obchodzenia się z produktem. Snuggle Safe 
zawiera Thermapol TM, który jest nietrujący i bezpieczny, jeśli termofor uywać będziemy 
zgodnie ze wskazówkami tej ulotki.W przypadku nadmiernego przegrzania się,  
materiał z którego powstał termofor ulegnie rozpuszczeniu i jego zawartość Thermapol 
TM, bez większych szkód ulegnie rozkładowi. Nie dotykać! Thermapol TM, pozostawić do 
ostygnięcia. Zimny moŜe za pomocą gorącej wody zostać usunięty z powierzchni. 
Osoby, które nie mają doświadczenia w uŜytkowaniu mikrofalówek powinny wcześniej 
zasięgnąć rady innych, znających się w tym temacie osób. W Ŝadnym wypadku nie 
eksperymentować! Snuggle Safe nie powinien być obsługiwany przez dzieci, które nie 
są pod nadzorem dorosłych. Nie ogrzewać w standarowaych piecykach lub w inny 
sposób. Termofor nie jest do tego przeznaczony! KrąŜek naleŜy po 3 latach wymienić 
na nowy. Tutaj zapisz datę kupna ..............  i umieść w bezpiecznym miejscu. Termofor 
Snuggle Safe i jego zawartość Thermapol TM, zachowują spójność pomiarową.  

Snuggle Safe- na długo utrzymuje ciepło. Ogrzewa zwierzęta aŜ do 12 godzin! 

Termofor utrzymuje swoje ciepło w  porównaniu do innych  termoforów na wodę przez 
ten sam okres czasu. Przez pierwsze 2-3 godziny temperatura stopniowo zmniejsza 
się,  następnie pozostaje stabilna ok. 52 °C i utrzymuje się przez następne 5 godzin, po 
których znowu stopniowo opada. Ta cecha gwarantuje przez długi czas utrzymywanie 
się ciepła w termoforze.  

Wyprodukowany w Wielkiej Brytanii przez: 

      Lenric C21 Ltd, Unit 10, Thorgate Road, GB-Littlehampton 
      West Sussex, BN18 0BD 

www.snugglesafe.com 

 

 


