
BEEZTEES HLADILNI IZDELKI QUICK COOLER  

Opozorilo: Preden začnete uporabljati izdelek, pozorno preberite ta navodila za uporabo.  

Čestitamo vam ob nakupu vašega izdelka Quick Cooler. Izdelek je izdelan posebej za to, da ohladi vašega 

ljubljenčka! Quick Cooler skupina je sestavljena iz treh proizvodov: hladilni ovratnik Cooling Collar, hladilna 

ovratna ruta Cooling Bandana (oba se uporabljata kot ovratnika) in hladilna blazina Cooling Mat, na kateri 

lahko pes leži. Zagotavljamo vam, da boste vi in vaš pes lahko uživali ob uporabi izdelkov Quick Cooler dolgo 

časa, če jih boste uporabljali pravilno oz. v skladu s priloženimi navodili. 

 

Uporaba: 

Vsi Quick Cooler izdelki so izdelani za to, da ohladijo vašega ljubljenčka v vročih poletnih dneh ali po napornih 

aktivnostih (npr. dolgi sprehodi, idr.). Hladilni ovratnik Quick Cooler je napolnjen s hladilnimi kristali, kateri ob 

aktivaciji ostanejo hladni nekaj dni. Ti kristali so narejeni iz superabsorbirnih polimerov (materiali, ki lahko 

absorbirajo in ohranjajo velike količine tekočine). Da bi dosegli najboljši učinek izdelka, vam močno 

priporočamo, da upoštevate naslednja navodila: 

Ko vzamete izdelek iz zaščitne embalaže, ga namočite v hladno vodo in s tem začnete z aktivacijo. Vsak izdelek 

iz skupine Quick Cooler ima svoj natančno predviden čas namakanja. Hladilni ovratnik Cooling Collar in hladilna 

ovratna ruta Cooling Bandana morata biti namočena približno 20 do 25 minut. Hladilna blazina Cooling Mat pa 

bo potrebovala 30 do 35 minut, da se bo dovolj namočila. Prepričajte se, da imate dovolj vode, da boste lahko 

izdelek potopili v celoti.  Hladilni ovratnik Cooling Collar in hladilno ovratno ruto Cooling Bandana lahko 

potopite (recimo v vedro) za 20 minut, medtem pa ju vsake toliko nežno pregnetite. Hladilni kristali se bodo 

razširili in spremenili v gel.  Hladilno blazino Cooling Mat pa aktivirate tako, da jo namočite (recimo v kopalno 

kad ali prho) v hladno vodo za največ 35 minut. Prepričajte se, da je res namočena v celoti. 

Hladilne izdelke morate vzeti ven iz vode, ko ti narastejo za največ polovico svoje prvotne velikosti. Ne 

dopustite, da ti nabreknejo za več kot 50% svoje prvotne velikosti, saj bi lahko material popokal in se izdelek s 

tem poškodoval. Ko izdelke vzamete ven iz vode, jih nežno ožemite in pustite nekaj ur, da se posušijo. Hladilni 

kristali bodo vsrkali preostalo vodo. Širina izdelka bo takrat med 1 in 1,5 cm. Ko je izdelek popolnoma suh, je 

pripravljen za uporabo. V kolikor bi bilo vašemu ljubljenčku izredno vroče in bi želeli izdelek uporabiti čim prej, 

ga lahko tudi, ko je ta še vlažen. Ob tem bo lahko izdelek rahlo lepljiv. 

Za optimizacijo hladilnih lastnosti hladilnih kristalov, vam priporočamo, da aktivirate Quick Cooler izdelke en 

dan pred uporabo. Zunanjost izdelka se bo čez noč posušila in zjutraj bo izdelek pripravljen na uporabo. Če pa 

želite izdelkom Quick Cooler povečati hladilne lastnosti, jih lahko za kratek čas postavite tudi v hladilnik. Pred 

uporabo morate preveriti, da so izdelki dosegli sobno temperaturo. 

Nasveti in triki: 

- Ko je izdelek enkrat aktiviran, bo hladil nekaj dni. Če se hladilni učinek zmanjša ali če hladilni kristali 

postanejo zopet trdi, ponovite prej omenjen postopek za aktivacijo izdelka. Nikoli ne namakajte izdelka 

predolgo in pazite, da izdelek ni narastel za več kot polovico svoje prvotne velikosti. 

- Ko je izdelek v uporabi, bo lahko občutiti rahlo vlažnost. To povzroči  počasno izhlapevanja absorbirane 

vode. Da bi se izognili poškodbam na lesu, laminatu, tleh iz naravnih materialov ali lesenem pohištvu, 

nikoli ne postavljajte aktiviranih Quick Cooler izdelkov na omenjene površine. Ko uporabljate hladilno 

blazino Cooling Mat, jo preprosto podložite z dvema ali več brisačami. Po potrebi brisače večkrat 

zamenjate s suhimi. 



- Ker bo absorbirana voda počasi izhlapevala, vam priporočamo, da med uporabo hladilno blazino 

Cooling Mat večkrat obrnete. To bo preprečilo neprijetne vonjave in plesen na izdelku. 

- Za preprečevanje neprijetnih vonjav in plesni, vam ravno tako priporočamo, da izdelka nikoli ne 

zaprete nazaj v embalažo, ko je ta aktiviran. 

- Če se izdelek po aktivaciji ne posuši v celoti, pomeni, da je vsrkal preveč vode. Preden  ponovno 

aktivirate izdelek, ga obesite ven oz. v suh in dobro prezračen prostor, da se posuši. Izdelek bo morda 

potreboval nekaj dni, da se bo posušil v celoti (ko bodo hladilni kristali postali zopet trdi). 

- Vaš ljubljenček vam ne more namigniti, če ga še vedno hladi, zato izdelek redno preverjate. 

- Hladilni ovratnik Cooling Collar in hladilna ovratna ruta Cooling Bandana se uporabljata kot ovratnika. 

Preverite prileganje obeh, da preprečite prevelik pritisk oz. utesnjenost. Preprečite, da bi pritiskalo na 

vratno arterijo. 

- Ne puščajte izdelkov zunaj brez nadzora, ker bi lahko zaradi dežja ti vsrkali preveč vode, material bi 

popokal in izdelek bi se s tem poškodoval. 

- Pred daljšim shranjevanjem, prosimo preverite, da je izdelek popolnoma suh in čist. Posušite ga v 

celoti v suhem in dobro prezračenem prostoru. 

Navodila za čiščenje: 

Izdelke Quick Cooler lahko po potrebi ročno perete, najbolje le z navadno vodo (brez mila). Najprej se 

prepričajte, da je izdelek popolnoma suh, nato ga dobro splahnite ter obesite, da se posuši. Izdelkov Quick 

Cooler nikoli ne smete prati v pralnem stroju ali sušiti v sušilnem stroju. Opozorilo! Naslednje sestavine lahko 

močno poškodujejo vaš izdelek, zato jih nikoli ne smete uporabljati: 

- Detergenti 

- Slana voda 

- Bencin, nafta ali oljna tekočina 

- Alkohol 

- Belilo ali klor 

 

Zdravje & varnost 

Quick Cooler izdelki so bili temeljito testirani. Testi niso pokazali nobene alergijske reakcije in so potrdili, da so 

izdelki varni tako za vas, kot za vašega ljubljenčka. Quick Cooler izdelki se lahko uporabljajo le pod strogim 

nadzorom odrasle osebe. 

Polimerne granule (hladilni kristali), ki so prisotni  v vseh Quick Cooler izdelkih, niso primerne za uživanje. So 

nestrupene, ampak če se jih zaužije, lahko vpijejo velike količine telesne tekočine. To je izredno škodljivo! V 

primeru zaužitja polimernih granul, nujno poiščite ustrezno zdravniško-veterinarsko pomoč, hkrati pa čim prej 

izzovite bruhanje.  

Pogoji uporabe in omejitev odgovornosti 

Da bi bili z izdelki Quick Cooler resnično zadovoljni, vam močno priporočamo, da jih uporabljate, kot je opisano 

v navodilih za uporabo. Če boste izdelke uporabljali drugače, kot je opisano v navodilih za uporabo, jih lahko s 

tem poškodujete in povzročite druge nepravilnosti v delovanju. Reklamacija na izdelek je upravičena le, če je ta 

bil uporabljan v skladu s priloženimi navodili. Reklamacija ne velja v primeru plesni ali neprijetnih vonjav. 

Proizvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno škodo, povzročeno zaradi napačne uporabe 

izdelka ali malomarnosti. 

 


