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ÚVOD
Děkujeme, že jste si vybrali vyhřívané prostěradlo „Heating Blanket S2“ značky LANAFORM®. 

Vyhřívané prostěradlo značky „Heating Blanket S2“ značky LANAFORM® podléhá přísným testům, které splňují platné 
evropské normy.  Prostěradlo na dvoulůžko navíc nabízí postupné individuální nastavení teploty, abyste ho mohli využívat 
i jindy, než pro zahřátí v zimě nebo ve vlhkém počasí.

NEŽ ZAČNETE VÝROBEK „Heating Blanket S2“ POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY, ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ 
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:         

Dodržováním následujících pokynů zabráníte vzniku popálenin, požáru či úrazům elektrickým proudem nebo jiným 
zraněním:

•  Používejte tento přístroj výhradně v souladu s návodem k použití popsaným v této příručce.

•  Přístroj není určen k použití osobami se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi (včetně dětí) ani 
osobami s nedostatkem znalostí či zkušeností, pokud na tyto osoby nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečí nebo 
pokud jim tato osoba předem nesdělí pokyny týkající se použití tohoto přístroje. Je vhodné zajistit, aby si s přístrojem 
nehrály děti.

•  Nepoužívejte příslušenství, které není doporučováno společností LANAFORM® nebo není dodáno společně s tímto 
zařízením.

•  V případě poškození je nutné elektrický kabel nahradit speciálním kabelem nebo obdobným kabelem, který získáte od 
dodavatele nebo na jeho oddělení poprodejních služeb.

•  Přístroj nezapojujte, došlo-li k poškození elektrické zástrčky, a nepoužívejte jej ani v případě, že nefunguje správně, 
spadlo na zem či do vody nebo je poškozeno . V takovém případě nechte přístroj opravit u dodavatele nebo v jeho 
servisním středisku.

•  Při přenášení nedržte zařízení za elektrický kabel a nepoužívejte elektrický kabel jako rukojeť.

•  Po použití a před čištěním přístroj vždy odpojte od elektrické sítě.

•  Pokud vám přístroj spadne do vody, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě a teprve poté jej zvedněte.

•  Žádný elektrický přístroj nesmí zůstávat zapojený bez dozoru. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej.

•  Elektricky vyhřívané prostěradlo používejte pouze s dodávanou elektrickou zástrčkou.

•  Elektrický kabel nepřehýbejte a vyhřívané prostěradlo nepoužívejte, pokud je složené, svinuté nebo přehnuté.

•  Přístroj nikdy nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové přípravky (spreje) nebo do kterých je přiváděn 
kyslík.

•  Chcete-li zařízení odpojit, otočte knoflíkem do polohy OFF (Vypnuto) a pak vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky.

•  Nepoužívejte zavírací špendlíky a nepoškozujte vyhřívané prostěradlo ostrými ani tupými předměty. Nesnažte se 
prostěradlo připevnit pomocí špendlíků či jiných kovových předmětů. Dbejte na to, aby do otvorů zařízení nezapadly 
žádné předměty, a do těchto otvorů ani žádné předměty nevkládejte.

•  Nevystavujte vyhřívané prostěradlo slunečnímu světlu a nežehlete ho. Mohlo by dojít k poškození izolace elektrického 
obvodu.

•  Vyhřívané prostěradlo není určeno k použití v nemocničním prostředí, ale jen pro domácí použití.

•  Nepoužívejte vyhřívané prostěradlo společně s jinými vyhřívanými zařízeními ani k zahřívání jiných předmětů (ohřívací 
láhev, ohřívací přikrývka,…).

•  Máte-li obavy o své zdraví, před použitím tohoto přístroje se poraďte s lékařem.

•  Pokud při používání tohoto přístroje cítíte jakoukoli bolest, okamžitě přestaňte přístroj používat a poraďte se s lékařem.

•  Zařízení nikdy nepoužívejte na části těla, kterou máte oteklou či zanícenou nebo na ní máte vyrážku.

•  Ovladač musíte mít stále na dosah ruky – neschovávejte je pod polštář ani jiný předmět.

•  Neperte vyhřívané prostěradlo příliš často, abyste ho nadměrně nenamáhali. Vyhřívané prostěradlo neperte v pračce více 
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POUŽÍVÁNÍ VYHŘÍVANÉHO PROSTĚRADLA
Nákres a popis:

5

4
3

2
1

Fungování vyhřívaného prostěradla:

Poznámka: Vyhřívané prostěradlo se může bez přerušení používat  3 hodiny. Pokud ho chcete používat delší 
dobu, doporučujeme nejprve nechat vyhřívané prostěradlo po dobu 5 minut vychladnout a teprve poté ho 
znovu zapnout.
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pokud vyhřívané prostěradlo nepoužíváte nebo pokud ho chcete očistit, dodržujte následující pokyny:

- Přepněte ovládání do polohy OFF (Vypnuto).

- Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.

- Odpojte konektor propojující ovladač a přístroj.

- Než začnete prostěradlo čistit, nechte ho vychladnout.

ČIŠTĚNÍ 
Menší skvrny lze očistit pomocí navlhčeného hadříku nebo houbičky. Lze použít i malé množství čisticího přípravku na 
jemné textilie.

Upozornění: Vyhřívané prostěradlo nečistěte chemicky, neždímejte, nesušte v sušičce, nežehlete ani nemandlujte.

V případě silného znečištění lze vyhřívané prostěradlo vyprat v pračce. Na pračce zvolte program určený pro praní jemných 
textilií při teplotě 30 °C. Použijte prací prostředek na jemné textilie, který dávkujte podle pokynů výrobce.

Neperte prostěradlo příliš často, abyste ho nadměrně nenamáhali. Vyhřívané prostěradlo neperte v pračce více než pětkrát 
za celou dobu jeho životnosti.

Při sušení nezavěšujte prostěradlo pomocí kolíčků na prádlo či podobných předmětů.

Vyhřívané prostěradlo nevystavujte zdrojům tepla, jako je sluneční světlo, radiátor atd.

Přívodní kabel připojte k prostěradlu až po úplném uschnutí prostěradla i konektoru.

V žádném případě se nesnažte vyhřívané prostěradlo vysušit tím, že ho zapnete.

SKLADOVÁNÍ
Pokud nebudete vyhřívané prostěradlo delší dobu používat, doporučuje se ho uložit v původním balení na suché místo a 
nepokládat na něj žádné předměty.

RADY Z OBLASTI LIKVIDACE ODPADŮ
•  Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve 

střediscích pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. 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 tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v 
souladu s platnou právní úpravou. 
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OMEZENÁ ZÁRUKA
Společnost LANAFORM® se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje 
po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací. 

Záruka společnosti LANAFORM® se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné 
se záruka v rámci tohoto výroku společnosti LANAFORM® nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným 
používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na 
výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM® vliv. 

Společnost LANAFORM® nenese odpovědnost 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 prvního zakoupení  pod 
podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží. 

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM® v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám 
ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM®. Jakákoliv 
údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM®, 
ruší platnost záruky. 
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