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ČEŠTINA CS
Bezpečnostní pokyny

 Než začnete elektrický ohří-
vací polštářek používat, přečtě-
te si všechny pokyny, zejména 
následující základní bezpeč-
nostní upozornění.
Používejte tento výrobek výhrad-
ně v souladu s návodem k po-
užití popsaným v této příručce. 
Ověřte, zda napětí v elektrické 
síti odpovídá údaji o napětí pří-
stroje. Tento spotřebič smějí po-
užívat děti od 8 let věku a osoby 
s omezenými fyzickými, smyslo-
vými nebo mentálními schop-
nostmi nebo s nedostatečnými 
zkušenostmi a znalostmi, pokud 
jsou pod dozorem nebo pokud 
byly poučeny o používání spo-
třebiče bezpečným způsobem 
a rozumějí souvisejícímu rizi-
ku. Děti by si neměly se hrát se 
spotřebičem. Čištění a uživatel-
skou údržbu by neměly provádět 
děti bez dozoru. Nepoužívejte 
příslušenství, které společnost 
LANAFORM nedoporučila nebo 
které nebylo dodáno s výrob-
kem. Elektrický ohřívač se musí 
používat s nabíječkou, která je 
součástí balení. Nezapojujte ani 

neodpojujte elektrickou zástrč-
ku přístroje mokrýma rukama. V 
případě poškození napájecího 
kabelu je nutné jej nahradit spe-
ciálním nebo obdobným kabe-
lem, který získáte od dodavatele 
nebo v jeho servisním středisku. 
Elektrický ohřívač pravidelně 
kontrolujte. Přístroj nezapojuj-
te, došlo-li k poškození elektric-
ké zástrčky, a nepoužívejte ho, i 
pokud nefunguje správně, spadl 
na zem či do vody, nebo je po-
škozen. V takovém případě ne-
chte přístroj opravit u dodavatele 
nebo v jeho servisním středisku. 
Pokud vám přístroj spadne do 
vody, okamžitě jej odpojte od 
elektrické sítě a teprve poté jej 
vytáhněte. Před každým použi-
tím překontrolujte, zda elektric-
ký ohřívač dobře těsní. Elektric-
ký ohřívač nepoužívejte, pokud 
je zapojený do elektrické sítě. 
Ohřívač se musí nabíjet na rov-
ném povrchu, ne ve vertikální 
nebo nakloněné poloze. Přístroj 
nepoužívejte pod pokrývkou či 
polštářem. Přehřátí může vést k 
požáru, úrazu elektrickým prou-
dem nebo ke zranění. Buďte 
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velmi opatrní, abyste si nezpů-
sobilí popáleniny. S elektrickým 
ohřívačem manipulujte opatrně. 
Jeho vnitřní teplota totiž může 
po nabití dosáhnout až 75°C a 
na povrchu až 60°C. V případě 
potřeby můžete počkat, dokud 
teplota elektrického ohřívače ne-
klesne, než jej začnete používat. 
Pokud elektrický ohřívač vydá-
vá nezvyklý zvuk nebo zápach, 
nebo z něj uniká voda, odpoj-
te nabíječku a ohřívač nepouží-
vejte. Pro dobré rozložení tep-
la doporučujeme s elektrickým 
ohřívačem po 5–6 minutách na-
bíjení jemně zatřást. Elektrický 
přístroj nesmí zůstávat zapojený 
bez dozoru. Pokud přístroj ne-
používáte, odpojte jej. Napájecí 
kabel chraňte před horkými po-
vrchy. Po použití a před čištěním 
přístroj vždy odpojte z elektric-
ké sítě. Do elektrického nabíje-
če nevkládejte žádné předměty. 
Mohlo by to narušit jeho správné 
fungování. Do povrchu ohříva-
če nebouchejte ani neřežte. Na 
elektrický ohřívač při používání 
nevyvíjejte nadměrný tlak, mohlo 
by dojít k proražení nebo k po-
škození přístroje. Elektrický ohří-
vač odpojte, pokud nadměrně 

hřeje. Pokud nabíjení automa-
ticky po 15 minutách nevypne 
(světelná kontrolka stále svítí), 
odpojte nabíječku ze zásuvky. 
Při manipulaci neberte elekt-
rický ohřívač za kabel nabíječ-
ky. Před uložením elektrického 
ohřívače zpět na místo se pře-
svědčte, že vychladl. Po ulože-
ní na místo na něj nepokládej-
te jiné předměty, které by na něj 
vyvíjely tlak. Elektrický ohřívač je 
určen výhradně pro domácí po-
užití. Nepoužívejte ho v nemoc-
nici nebo k jakémukoli lékařské-
mu ošetření. Elektrický ohřívač 
nesmějí používat děti. Nepou-
žívejte ho pro nemocné osoby, 
kojence nebo osoby necitlivé 
na teplo. Nepoužívejte elektric-
ký ohřívač pro zahřátí nohou. Je 
zakázáno na elektrický ohřívač 
šlapat, mačkat ho a nebo na něj 
vyvíjet tlak. Elektrický ohřívač ne-
používejte v mikrovlnné ani kla-
sické troubě. Nedoporučujeme 
používat elektrický ohřívač pří-
mo na pokožku. Pokud se vám 
při používání elektrického ohří-
vače objeví na pokožce znám-
ky zarudnutí, nepříjemné pocity 
nebo bolest, nejméně na jednu 
hodinu přerušte jeho používání. 
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Pokud tento problém přetrvá-
vá, ohřívač dále nepoužívejte 
a v případě potřeby se nepro-
dleně obraťte na vašeho lékaře. 
Přístroj nikdy nepoužívejte na 
místech, kde se používají aero-
solové přípravky (spreje), ani v 
místnostech, do kterých je při-
váděn kyslík.

 Fotografie a jiné obrázky produktu v tomto 
návodu nebo na obalu představují co možná 
nejvěrnější znázornění výrobku, nelze však za-
ručit, že výrobku dokonale odpovídají.

Úvod
Děkujeme vám, že jste si zakoupili vyhřívaný 
pás se samostatným ohřívačem Waist War-
mer. Praktický pás se snadno používá a udrží 
vás několik hodin v teple, k nabíjení stačí jen 
několik minut. Ohřívač je velmi přizpůsobivý 
a může být použit i jen pro ohřátí rukou a šíje. 
Nebo může být použit s nastavitelným pásem 
pro cílené zaměření na břicho nebo záda. Na-
víc ho budete moci díky větší ochraně použí-
vat zcela bezpečně.

A konečně potah tohoto ohřívače z 45% tvoří 
tkanina, jejíž vlákna jsou vyrobena z recyklova-
ného PET materiálu z plastových lahví.

Specifikace  1
Materiál, ze kterého ohřívač vyrobený, je měk-
ký a velmi příjemný.

Jeho stěny tvoří 2 tepelně stlačené tenké vrst-
vy, zajišťující pevnost a bezpečnost.

Elektrický ohřívač nabízí díky své technolo-
gii rychlejší systém vyhřívání a dlouhodoběj-
ší udržení tepla.

Návod k použití
Po vyjmutí výrobku z obalu zkontrolujte, zda 
je neporušený a zda balení obsahuje všechny 
součásti. V případě pochybností přístroj ne-
používejte a kontaktujte prodejce. Pokud pří-
stroj vykazuje známky poškození, nepoužívej-
te ho a vraťte jej prodejci.

Nabíjení elektrického 
ohřívače  1
Položte nabíječ na stůl.

Zapojte nabíječku do konektoru ohřívače, jak 
je vyznačeno na nákresu. Nabíječku zapojte 
do elektrické sítě. Rozsvítí se kontrolka a elek-
trický ohřívač se zahřívá.

Jakmile je elektrický ohřívač připraven, kont-
rolka zhasne a můžete nabíječku odpojit. Mů-
žete ho pak použít samostatně nebo podle 
vaší potřeby zasunout do pásu.

  Pro dobré rozložení tepla doporučujeme 
s elektrickým ohřívačem po několika mi-
nutách nabíjení opatrně zatřást.

Doba nabíjení je přibližně 10 minut (záleží na 
okolní teplotě), dokud elektrický ohřívač ne-
dosáhne správné teploty.

Údržba
Údržba
•  Aby ohřívač zůstal déle teplý, při na-

bíjení s ním zatřeste, aby se voda 
promíchala. Tato manipulace zajis-
tí stejnoměrnou teploty vody v ohří-
vači a prodlouží dobu užití.

• Po několika použitích se může stát, že 
zjistíte, že došlo k nafouknutí ohříva-
če, které brání normálnímu nabití. Tento 
běžný fyzikální jev je zapříčiněn změna-
mi teploty a tlaku uvnitř vodotěsné kap-
sy a dochází k nahromadění vzduchu.

To lze vyřešit vytlačením vzduchu z kapsy. K 
tomu nejdříve odstraňte kryt konektoru pomocí 
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křížového šroubováku, pak vytáhněte silikono-
vý uzávěr, v případě potřeby za pomoci pinze-
ty. Vytlačte co nejvíce vzduchu a pak nasaďte 
zpět uzávěr a kryt konektoru.

Skladování
Vložte pás a elektrický ohřívač do původního 
obalu nebo je uložte na suché místo.

Chraňte je před ostrými hranami a jinými os-
trými předměty, které by mohly proříznout či 
propíchnout textilii.

Neomotávejte elektrický kabel, aby nedošlo 
k jeho poškození.

Před uložením zkontrolujte, zda je pás a ohří-
vač suchý.

Čištění
Odpojte ohřívač od nabíječky a než jej začně-
te čistit, několik minut vyčkejte.

K čištění použijte měkkou, lehce navlhčenou 
houbičku.

Při čištění se ohřívač nesmí ponořit do tekutiny.

K čištění nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí 
prostředky, kartáče nebo ředidla.

Technické vlastnosti
• Napětí: 220-240V~
• Frekvence: 50/60Hz
• Příkon: 440W
• Složení vnější podšívky: 45% recy-

klovaný polyester, 55% bavlna
• Složení vnitřní podšív-

ky: 100% polypropylen

Problémy a 
jejich řešení
Ohřívač se nafukuje 
a řádně nehřeje.
• Změny atmosférického tlaku mohou způ-

sobit nahromadění vzduchu v ohřívači.

• Jemně vytlačte nadbytečný vzduch z 
ohřívače tak, že odstraníte kryt konek-
toru pomocí křížového šroubováku. 
Pak vytáhněte silikonový uzávěr, v pří-
padě potřeby za pomoci pinzety. Vyt-
lačte co nejvíce vzduchu a pak nasaďte 
zpět silikonový uzávěr a kryt konektoru.

  Rady z oblasti 
likvidace odpadů

Celé balení je tvořeno materiály bez nebez-
pečných dopadů na životní prostředí, které 
tedy lze ukládat ve střediscích pro třídění od-
padu za účelem následného druhotného vy-
užití. Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů 
k tomu určených. Ostatní obalové materiály 
musí být předány do recyklačního střediska.

V případě ztráty zájmu o další používání toho-
to zařízení je zlikvidujte způsobem ohledupl-
ným k životnímu prostředí a v souladu s plat-
nou právní úpravou.

Omezená záruka
Společnost LANAFORM se zaručuje, že tento 
výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpra-
cování, a to od data prodeje po dobu dvou let, 
s výjimkou níže uvedených specifikací.

Záruka společnosti LANAFORM se nevztahu-
je na škody způsobené běžným používáním 
tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rám-
ci tohoto výroku společnosti LANAFORM ne-
vztahuje na škody způsobené chybným nebo 
nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným 
užíváním, nehodou, připojením nedovolených 
doplňků, změnou provedenou na výrobku či ji-
ným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá 
společnost LANAFORM vliv.

Společnost LANAFORM nenese odpověd-
nost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za 
následné či speciální škody.

Veškeré záruky vztahující se na způsobilost 
výrobku jsou omezeny na období dvou let od 
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prvního zakoupení pod podmínkou, že při re-
klamaci musí být předložen doklad o zakou-
pení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANA-
FORM v závislosti na situaci toto zařízení opra-
ví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. 
Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednic-
tvím Servisního střediska společnosti LANA-
FORM. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která 
by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům 
Servisního střediska společnosti LANAFORM, 
ruší platnost záruky.
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SLOVENČINA SK
Vyhlásenie o ochrane

 Skôr, ako začnete elektrickú 
ohrievaciu nádobu používať, 
prečítajte si všetky pokyny, po-
zornosť venujte najmä nasledu-
júcim základným bezpečnost-
ným opatreniam.
Toto zariadenie používajte výluč-
ne v súlade s návodom na použi-
tie, ktorý je tu uvedený. Skontro-
lujte, či napätie v sieti zodpovedá 
napätiu zariadenia. Toto zariade-
nie môžu používať deti vo veku 
od 8 rokov a osoby so znížený-
mi fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami alebo 
s nedostatkom skúseností a ve-
domostí, ak boli pod dohľadom 
alebo poučené o bezpečnom 
používaní spotrebiča a rozume-
jú súvisiacim nebezpečenstvám. 
Deti sa so spotrebičom nesmú 
hrať. Čistenie a údržbu nesmú 
vykonávať deti bez dohľadu. Ne-
používajte príslušenstvo, ktoré 
neodporučila spoločnosť LA-
NAFORM alebo ktoré sa nedo-
dáva spoločne s týmto zariade-
ním. Elektrická ohrievacia fľaša 
sa musí používať s nabíjačkou 
dodávanou v aktuálnom obale. 

Prístroj nepripájajte do elektric-
kej zástrčky ani ho z nej neod-
pájajte mokrými rukami. V prí-
pade poškodenia elektrického 
kábla je nutné nahradiť ho špe-
ciálnym alebo podobným káb-
lom, ktorý získate od dodávateľa 
alebo v jeho servisnom stredis-
ku. Elektrickú ohrievaciu nádobu 
pravidelne kontrolujte. Zariade-
nie nezapájajte, ak sa poškodila 
elektrická zástrčka, a nepoužívaj-
te ho ani v prípade, že nefungu-
je správne, spadlo na zem alebo 
do vody, prípadne je poškode-
né. V danom prípade nechajte 
zariadenie skontrolovať a opra-
viť u dodávateľa alebo v jeho 
servisnom stredisku. Ak prístroj 
spadne do vody, skôr, ako ho 
vyberiete, odpojte ho okamži-
te od zdroja napájania elektric-
kej energie. Pred každým pou-
žitím elektrickej ohrievacej fľaše 
skontrolujte, či je dobre zapoje-
ná. Elektrickú ohrievaciu fľašu ne-
používajte, keď je zapojená do 
napájania. Elektrickú ohrievaciu 
nádobu je potrebné nabíjať na 
rovnom povrchu. Nesmie byť vo 
vertikálnej polohe ani naklonená. 
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Nepoužívajte tento prístroj pod 
dekou ani pod vankúšom. Nad-
merné teplo môže spôsobiť po-
žiar, úraz elektrickým prúdom 
alebo zranenia. Dodržiavajte 
všetky bezpečnostné opatrenia, 
aby ste zabránili popáleninám. 
S elektrickou ohrievacou nádo-
bou zaobchádzajte opatrne. Jej 
vnútorná teplota po nabití môže 
dosiahnuť 75°C a teplota na po-
vrchu 60°C. V prípade potre-
by môžete pred použitím elek-
trickej ohrievacej fľaše počkať, 
kým sa teplota zníži. Keď poču-
jete alebo zaznamenáte abnor-
málny šum alebo zápach, ako 
aj únik z elektrickej ohrievacej 
fľaše, vyberte nabíjačku a elek-
trickú ohrievaciu fľašu nepouží-
vajte. Aby ste zabezpečili dob-
ré rozloženie tepla, odporúča 
sa mierne pretrepať elektrickú 
ohrievaciu fľašu po 5 – 6 minú-
tach pri nabíjaní. Prístroj nesmie 
nikdy zostať bez dozoru, keď 
je zapojený do siete. Ak sa ne-
používa, odpojte ho od zdroja 
napájania. Napájací kábel drž-
te v bezpečnej vzdialenosti od 
horúcich povrchov. Po použi-
tí alebo pred čistením zariade-
nie vždy odpojte od elektrickej 

siete. Do elektrickej ohrievacej 
nádoby nedávajte žiadne pred-
mety. Môžu ovplyvniť jej správne 
fungovanie. Nerobte a nerozre-
závajte povrch ohrievacej nádo-
by. Nepoužívajte príliš veľký tlak 
na elektrickú ohrievaciu nádobu, 
keď ju používate, pretože môže 
dôjsť k úniku alebo poškodeniu 
jednotky. Elektrickú ohrievaciu 
fľašu odpojte, ak sa zahrieva ab-
normálne. Ak sa nabíjanie elek-
trickej ohrievacej fľaše neskon-
čí automaticky po 15 minútach 
(kontrolka zostane zapnutá), zá-
strčku odpojte od nabíjačky. Ne-
posúvajte elektrickú ohrievaciu 
nádobu pomocou napájacieho 
kábla nabíjačky. Pred uložením 
elektrickej ohrievacej nádoby 
sa uistite, že sa teplota elektric-
kú ohrievaciu nádobu znova zní-
žila. Keď elektrickú ohrievaciu 
nádobu odkladáte, neukladaj-
te na ňu iné predmety. Elektric-
ká ohrievacia nádoba je určená 
len na použitie v domácnosti. 
Nepoužívajte v nemocničnom 
prostredí ani na akúkoľvek le-
kársku starostlivosť. Elektrická 
ohrievacia fľaša nie je určená 
pre deti. Nepoužívajte elektrickú 
ohrievaciu nádobu pre chorých, 
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deti ani ľudí necitlivých na teplo. 
Nepoužívajte elektrickú ohrie-
vaciu nádobu na zahriatie nôh. 
Je zakázané stúpať na elektric-
kú ohrievaciu nádobu nohami, 
rozdrviť ju alebo ju stláčať. Ne-
používajte elektrickú ohrievaciu 
nádobu v mikrovlnnej rúre ani 
v tradičnej rúre. Odporúča sa 
nepoužívať elektrickú ohrieva-
ciu nádobu v priamom kontak-
te s pokožkou. Ak pri používaní 
elektrickej fľaše s horúcou vodou 
spozorujete abnormálne začer-
venanie pokožky alebo dokon-
ca pocit nepohodlia či bolesti, 
prestaňte ju používať aspoň na 
jednu hodinu. Ak tento jav pretr-
váva, odložte používanie fľaše s 
horúcou vodou a v prípade po-
treby sa rýchlo poraďte so svo-
jím lekárom. Nikdy tento prístroj 
nepoužívajte v miestnosti, kde 
sa používajú aerosolové výrob-
ky (spreje), ani v miestnosti, do 
ktorej sa vpúšťa kyslík.

 Fotografie a iné prezentácie produktu v 
tomto návode a na obale sú pripravené tak, 
aby boli čo najpresnejšie, no nemožno zaru-
čiť úplnú zhodu s produktom.

Úvod
Ďakujeme vám za nákup ohrevného pásu s in-
dividuálnou ohrievacou fľašou Waist Warmer. 
Je praktická a jednoducho sa používa, vďaka 

čomu vám poskytuje teplo niekoľko hodín, pri-
čom sa nabíja len pár minút. Mimoriadne univer-
zálna ohrievacia fľaša sa môže používať samo-
statne na ohrievanie rúk, zátylku. Alebo spolu s 
nastaviteľným pásom na cielený ohrev v mies-
te brucha alebo chrbta. Okrem toho ju môže-
te používať bezpečne vďaka zvýšenej ochrane.

Napokon tento kryt ohrievacej fľaše je vyrobe-
ný zo 45% tkaniny, ktorej vlákna sú získané z re-
cyklovaného PET materiálu, z plastových fliaš.

Vlastnosti  1
Telo ohrievacej fľaše je mäkké a veľmi pohodlné.

Steny pozostávajú z 2 tenkých stlačených termo 
vrstiev, ktoré zvyšujú jej pevnosť a bezpečnosť.

Vďaka svojej technológii má elektrická ohrie-
vacia fľaša najrýchlejší systém ohrievania a udr-
žiavania teploty po dlhší čas.

Návod na použitie
Po vybratí výrobku z obalu skontrolujte, či je 
neporušený, rovnako ako komponenty dodá-
vané so spotrebičom. V prípade pochybnos-
tí výrobok nepoužívajte a obráťte sa na dodá-
vateľa. Výrobok nepoužívajte v prípade chyby 
a vráťte ho predajcovi.

Nabíjanie elektrickej 
ohrievacej fľaše  1
Ohrievaciu fľašu položte vodorovne na stôl.

Nabíjačku zasuňte do konektora ohrievacej fľa-
še, ako je znázornené na obrázku. Zapojte na-
pájací kábel do zástrčky. Rozsvieti sa kontrolka 
a elektrická ohrievacia fľaša sa začne zohrievať.

Keď je elektrická ohrievacia fľaša pripravená, 
kontrolka zhasne a môžete odpojiť nabíjačku. 
Následne ju môžete používať samostatne ale-
bo zasunúť do pásu v závislosti od požadova-
ného používania.

  Aby ste zabezpečili dobré rozloženie tepla, 
odporúča sa mierne pretrepať elektrickú 
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ohrievaciu fľašu po niekoľkých minútach 
pri nabíjaní.

Čas nabíjania elektrickej ohrievacej nádoby je 
približne 10 minút (v závislosti od teploty oko-
litého prostredia), aby mal elektrický výhrev-
ný vankúš správnu teplotu.

Údržba
Údržba
• Ak chcete, aby bol elektrický výhrevný 

vankúš dlhšie horúci, pri plnení ho pre-
hýbajte, aby sa voda premiešala. Tým 
sa zabezpečí, že voda v elektrickom vý-
hrevnom vankúši bude mať rovnomer-
nú teplotu a predĺži sa čas používania.

• Po určitom počte použití môžete zazna-
menať opuch, ktorý bráni normálne-
mu zaťaženiu termoforu. Tento normál-
ny fyzikálny jav je spôsobený zmenami 
teploty a tlaku vo vzduchotesnom vrec-
ku a vytvára akumuláciu vzduchu.

Ak to chcete napraviť, jednoducho vypustite 
vzduch z vrecka. Na tento účel najprv odstráň-
te kryt konektora pomocou krížového skrut-
kovača a potom v prípade potreby pomocou 
klieští odstráňte silikónovú zástrčku. Odstráň-
te čo najviac vzduchu a potom nasaďte zástrč-
ku a kryt konektora.

Skladovanie
Elektrickú ohrievaciu fľašu vložte do pôvodné-
ho balenia a uložte ju na suché miesto.

Výrobok chráňte pred ostrými hranami a iný-
mi ostrými predmetmi, ktoré by mohli tkani-
nu prepichnúť alebo inak poškodiť.

Elektrický kábel nabíjačky neomotávajte okolo 
fľaše, aby sa predišlo akémukoľvek zalomeniu.

Dbajte na to, aby bol pás a ohrievacia fľaša 
pred uskladnením suché.

Čistenie
Ohrievaciu fľašu odpojte z elektrickej siete a 
pred čistením počkajte niekoľko minút.

Vyčistite ju mäkkou vlhkou špongiou.

Neponárajte do kvapaliny na čistenie.

Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne čis-
tiace prostriedky, kefy ani riedidlá.

Technické vlastnosti
• Napätie: 220-240V~
• Frekvencia: 50/60Hz
• Príkon: 440W
• Zloženie vonkajšej vrstvy: 

45% recyklovaný polyester, 55% bavlna
• Zloženie vnútornej vrstvy: 100% re-

cyklovaný polypropylén

Poruchy a ich riešenie
Fľaša na horúcu 
vodu sa nenapúšťa a 
nezohrieva správne.
• Zmeny atmosferického tlaku môžu vy-

tvárať vo fľaši na horúcu vodu vzduch.
• Opatrne odstráňte prebytočný vzduch z 

termoforu tak, že najprv pomocou krížo-
vého skrutkovača odstránite kryt konek-
tora. Potom v prípade potreby odstráňte 
silikónový uzáver pomocou klieští. Od-
stráňte čo najviac vzduchu a potom na-
saďte silikónovú zátku a kryt konektora.

  Rady z oblasti 
likvidácie odpadu

Obal pozostáva výlučne z materiálov bezpeč-
ných z hľadiska ochrany životného prostredia, 
ktoré sa môžu skladovať v triediacom stredis-
ku vašej obce pre opätovné používanie ako 
sekundárne materiály. Kartón možno vyhodiť 
do príslušných kontajnerov na zber papiera. 

E-IM-WaistWarmerGo-Lot001.indd   48E-IM-WaistWarmerGo-Lot001.indd   48 11/08/2021   11:27:1511/08/2021   11:27:15



49
 · 

SL
O

VE
N

Č
IN

A 
SK

Ochranné baliace fólie treba previesť do trie-
diaceho a recyklačného strediska vašej obce.

Po skončení používania prístroj zlikvidujte v sú-
lade s princípmi ochrany životného prostredia 
a v súlade s právnymi predpismi.

Obmedzená záruka
Spoločnosť LANAFORM sa zaručuje, že ten-
to výrobok je bez akejkoľvek chyby materiá-
lu či spracovania, a to od dátumu predaja po 
dobu dvoch rokov, s výnimkou nižšie uvede-
ných prípadov.

Záruka spoločnosti LANAFORM sa nevzťahuje 
na škody spôsobené bežným používaním tohto 
výrobku. Okrem iného sa záruka v rámci tohto 
výroku spoločnosti LANAFORM nevzťahuje na 
škody spôsobené chybným nebo nevhodným 
používaním či akýmkoľvek chybným užívaním, 
nehodou, pripojením nedovolených doplnkov, 

zmenou realizovanou na výrobku či iným zá-
sahom akejkoľvek povahy, na ktorý nemá spo-
ločnosť LANAFORM vplyv.

Spoločnosť LANAFORM nebude zodpovedná 
za žiadny druh poškodenia príslušenstva (ná-
sledný alebo špeciálny).

Všetky záruky týkajúce sa spôsobilosti výrob-
ku sú obmedzené na obdobie dvoch rokov od 
prvej kúpi pod podmienkou, že pri reklamácii 
je treba predložiť doklad o kúpe tohto tovaru.

Po prijatí prístroja ho spoločnosť LANAFORM 
opraví alebo vymení v závislosti od prípadu a 
následne vám ho vráti. Záručný servis posky-
tuje iba servisné stredisko spoločnosti LANA-
FORM. V prípade, že akúkoľvek údržbu tohto 
prístroja zveríte inej osobe ako servisnému 
stredisku spoločnosti LANAFORM, táto záru-
ka stráca platnosť.
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