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SOFA Dog Wear Chladící oblečky – důležité informace !
Před prvním použitím: Obleček je skladován vlhký, napuštěný velmi slabou
koncentrací koloidního stříbra. Před prvním použitím ho dobře vymáchejte
ve vlažné vodě nebo vyperte v pračce na šetrný program.
Jak obleček funguje? Chladící efekt funguje na základě odpařování vody,
které je zintenzívněno speciálním mikroporézním pěnovým materiálem. To
znamená, že pro správnou funkci potřebujete tento obleček, vodu a vzduch:)
Ventilace nutná k chlazení je zajištěna díly ze síťoviny, které jsou vhodně
rozmístěny na oblečku.
Jak obleček používat? Obleček používejte vždy pouze mokrý nebo vlhký.
Když obleček vysychá, chladící efekt se snižuje. Pro obnovení efektu chlazení
doporučujeme obleček znovu namočit. Pokud se části oblečku k sobě přilepí
nebo úplně ztvrdnou, nikdy od sebe díly neodtrhávejte a oblečkem nijak
násilně nemanipulujte. Ponořte obleček na 10 minut do vody a nechte ho
nasáknout. Tím dojde k rozlepení a změknutí.
Jak se o obleček starat? Obleček můžete skladovat vlhký v originálním
plastovém obalu nebo suchý. Pokud se části oblečku k sobě přilepí nebo
úplně ztvrdnou, nikdy od sebe díly neodtrhávejte a oblečkem nijak násilně
nemanipulujte. Ponořte obleček na 10 minut do vody a nechte ho nasáknout.
Tím dojde k rozlepení a změknutí. Pokud je doba uskladnění delší, obleček
může vyschnout také v originálním plastovém obalu.
Pokud je obleček špinavý, můžete ho vyprat v ruce nebo v pračce na šetrný
program. Nepoužívejte bělidla a nesušte v sušičce.
Poznámka: Barva oblečku může vyblednout z důvodu použití nevhodného
pracího prostředku. Změna barvy nemá vliv na funkčnost! Individuální pocit,
že obleček nechladí, není důvodem k reklamaci.
Důležité upozornění: Prosím vezměte na vědomí, že se jedná o speciální
zboží se zvláštním způsobem zabalení, který je při prodeji tohoto zboží
nezbytný. Výrobek je balen v obalu s obsahem koloidního stříbra, které
zajišťuje jeho hygienické uchovávání a tím i nejvyšší možný standard pro
Vašeho psa. Mějte prosím proto v patrnosti, že při rozbalení, vyzkoušení a
případném vrácení vznikají náklady na nové zabalení výrobku, přičemž tato
částka bude započtena na vracenou kupní cenu v souladu s obchodními
podmínkami.
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