
Hartelijk gefeliciteerd met uw Snuggle Puppy!
We waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft getoond door een Snuggle Puppy 
aan te schaffen. SmartPetLove staat garant voor de kwaliteit van haar producten.
Bij SmartPetLove geloven we in een natuurlijke benadering bij het ontwerpen van 
oplossingen voor jou en je nieuwe gezinslid.

Wanneer de pup de moeder en de huidige roedel verlaat, kan de Snuggle Puppy 
worden ingezet om de puppy op een veilige en gezonde manier te laten wennen 
aan zijn nieuwe omgeving.
De Snuggle Puppy creëert de intimiteit van de moeder door middel van warmte en 
een gesimuleerde hartslag.
Hierdoor wordt de pup rustiger, voelt zich minder snel alleen en minder angstig voor 
bijvoorbeeld onweer of vuurwerk of andere vreemde geluiden.

Om de komst van de puppy helemaal goed voor te bereiden, kan de Snuggle Puppy 
voor de verhuizing bij de moeder in het nest van de puppy gelegd worden. Op deze 
manier krijgt de Snuggle Puppy de vertrouwde nestgeur die de pup later kan helpen 
bij de verhuizing naar zijn nieuwe omgeving.

Let op! De Snuggle Puppy is geen speelgoed, maar een maatje voor uw pup.  
Introduceer de Snuggle Puppy bij voorkeur in de bench of de rustplaats van de pup. 
Gaat de pup bijten in de Snuggle Puppy, neem het dan weg bij uw pup. Introduceer 
de Snuggle Puppy op een later moment opnieuw.



Instructie voor gebruik simulatie hartslag

• Verwijder het plastic lipje aan de achterkant.
• Druk 1 x kort op de button op de voorkant om het hartje  
 8 uur te laten kloppen.
• Houdt de button 5 seconden lang ingedrukt wanneer u het  
 hartje 24 uur continu wilt laten kloppen.

De simulatie hartslag gaat in deze stand ongeveer 2 weken mee voordat de 
batterijen leeg zijn. Het apparaatje bevat 2 x AAA batterijen. Om de batterijen te 
vervangen zet u het apparaat eerst uit en verwijderd u de schroefjes aan de 
achterkant. 

• Voor het uitzetten van het hartje drukt u de button ongeveer 5 seconden in
  totdat het apparaat stopt met de hartslag.

Instructie gebruik warmtezakje

Let op! Plaats het zakje nooit in de magnetron!

• Verwijder het plastic van het warmtezakje.  
 Vanaf nu geeft het zakje 24 uur warmte af
• Schud het zakje een beetje. Het warmte zakje is nu klaar voor gebruik.

Plaats het warmtezakje en de simulatie hartslag beiden in de buikholte, voorzien van 
klittenband, van de Snuggle Puppy en sluit vervolgens de buikholte weer goed af.
Het warmtezakje is niet giftig, maar het is beter om te voorkomen dat de pup er in 
kan bijten!

De Snuggle Puppy kan in de wasmachine 
(programma delicaat). Doe dit alleen indien echt 
nodig, want de Snuggle Puppy kan anders gaan 
ruiken na het wassen. Dit vinden pups vaak niet prettig.
Droog het product bij voorkeur in de buitenlucht en niet in de droger.

Snuggle Puppy wordt aanbevolen door Dierenartsen en Hondenspecialisten.

Heeft u  vragen over het product of wilt u uw ervaring delen? Aarzel niet om contact 
met ons op te nemen. SmartPetLove Nederland is bereikbaar via 036-8483921 of via 
mail: retail@smartpetlove.eu

Of neemt u contact op met uw dealer:


