
Pet Remedy Verwarmingsmat 
 
PET REMEDY VERWARMINGSMAG BEVAT: 

• 1 Verwarmingsmat (42 x 38cm) met bewapende kabel 
• 12V Adapter met Europese stekker 

 
HOE WERKT PET REMEDY VERWARMINGSMAT? 
De aangename temperatuur (39°C) van de Pet Remedy Verwarmingsmat helpt het lichaam om op een 
juiste temperatuur te komen of te blijven. De mat wordt veelal gebruikt voor algemene rust, tijdens herstel 
na een operatie of na onderkoeling. 
 
De mat is voorzien van twee ingebouwde thermostaten die de mat extra veilig in gebruik maakt. Aan de 
mat zit een beveiligd snoer. Dieren kunnen dit snoer niet zomaar doorbijten. Daarnaast werkt de mat met 
een 12V adapter en kost het slechts 15 watt om de mat aan te houden. Het snoer is 2,7 meter lang. 
 
INSTRUCTIE 

- Bevestig de stekker aan het snoer van de Verwarmingsmat. 
- Rol de Verwarmingsmat uit en stop de stekker in het stopcontact. De mat zal nu opwarmen tot 

30-35°C. 
- Bedek de Verwarmingsmat altijd met een doek of kleed, voordat het huisdier erop gaat liggen. 
- Wanneer het huisdier op de mat gaat liggen, verwarmt de mat door naar 39°C (er is druk nodig 

om de mat door te verwarmen). 
- Continue inschakelen van de mat is toegestaan.  
- Rol na gebruik de mat losjes op. Gebruik een vochtige doek om de mat schoon te maken. Zorg 

er wel voor dat de mat dan is uitgeschakeld.   

LET OP! 
Controleer regelmatig de temperatuur wanneer een dier niet of nauwelijks kan bewegen, dit vanwege 
oververwarming. 

Om de mat te testen of om het opwarmingsproces te bevorderen, kun je de stekker in het stopcontact 
stoppen, wanneer de mat opgerold is.  
 
Pet Remedy wordt geproduceerd in Engeland en is gepatenteerd onder registratie-nummer: 
GB2474042 & GB2535916 
 

 Pet Remedy Verwarmingsmat 

- Buiten het bereik van kinderen houden. 
- Uitsluitend droog te gebruiken. 
- Niet in contact laten komen met water / vocht of onderdompelen. 
- Niet opvouwen. Licht / los opgerold opbergen. 
- Vervang de mat of de bewapende kabel wanneer deze doorgebeten of kapot is. 
- Uitsluitend plat te gebruiken. 
- Bij het inwinnen van medisch advies: de verpakking of het etiket tonen. 

 
 


