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EN
The photographs and other images of the product in this manual and on the packaging are as accurate as possible, but  do not claim to be a perfect 
reproduction of the product.

FR
Les photographies et autres représentations du produit dans le présent manuel et sur l’emballage se veulent les plus fidèles possibles mais peuvent 
ne pas assurer une similitude parfaite avec le produit.

NL
De foto’s en andere voorstellingen van het product in deze handleiding en op de verpakking zijn zo accuraat mogelijk. De kans bestaat echter dat de 
gelijkenis met het product niet perfect is.

DE
Die in diesem Benutzerhandbuch und auf der Verpackung enthaltenen Fotos und anderen Abbildungen des Produkts sind so wirklichkeitsgetreu wie 
möglich, es kann jedoch keine vollkommene Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Produkt gewährleistet werden.

ES
Las fotografías y demás representaciones del producto que figuran en el presente manual y en el embalaje pretenden ser lo más precisas posibles, 
pero no necesariamente exactas al producto real.

IT
Le fotografie e altre rappresentazioni del prodotto riportate nel presente manuale e sulla confezione cercano di essere quanto più fedeli possibile, 
ma non possono garantire una somiglianza perfetta con il prodotto.

EL
Οι φωτογραφίες και άλλες αναπαραστάσεις του προϊόντος στο παρόν εγχειρίδιο και επί της συσκευασίας επιδιώκουν να είναι όσο το δυνατόν πιο 
πιστές αλλά δεν μπορούν να εξασφαλίζουν τέλεια ομοιότητα με το προϊόν.

PL
Zdjęcia i inne ilustracje produktu zawarte w niniejszym podręczniku oraz na opakowaniu są tak dokładne, jak to możliwe, ale nie można zapewnić 
ich całkowitej zgodności z produktem.

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

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

HU
A termék jelen kézikönyvben és a csomagoláson szereplő fotói és más ábrázolásai a lehető leghívebben igyekeznek tükrözni a valóságot, de nem 
garantálják a termékkel való tökéletes hasonlóságot.

SL
Fotografije in druge predstavitve izdelka v tem priročniku ter na embalaži so kar najtočnejše, vendar lahko ne zagotavljajo popolne podobnosti z 
izdelkom.

HR
Namjera nam je da fotografije i drugi prikazi proizvoda u ovom korisničkom priručniku i na pakiranju budu što je moguće vjerniji mada oni ne mogu 
osigurati savršenu sličnost s proizvodom.

RU
Фотографии и другие изображения продукта, использующиеся в данном пособии и на упаковке, максимально сходны с оригиналом, не 
гарантируя при этом абсолютное ему соответствие.

BG
Фотографиите и другите представяния на продукта в това ръководство и върху опаковката показват продукта възможно най-точно, но не 
може да се гарантира перфектна еднаквост с продукта.

SV

Fotografier och andra bilder på produkten i denna handbok och på emballaget är så verklighetstrogna som möjligt men det finns ingen garanti att 
likheten med produkten är perfekt.

AR



EN
Thank you for your interest in Lanaform’s ® Aqua Pillow. The water pillow adjusts to your body position instantaneously 
during sleep. In addition, you can select the desired firmness thanks to the quantity of water used in the cushion’s 
reservoir. 

PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS PRIOR TO USING YOUR «WATER CUSHION», IN PARTICULAR THESE FEW 
BASIC SAFETY INSTRUCTIONS:

•  Only use this cushion for the purposes described in this manual.
•  This cushion is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensorial or mental capabilities 

are impaired, or by persons lacking experience or knowledge, unless they are supervised or instructed in the use of the 
product first by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with 
the cushion. 

•  Please do not use accessories which are not recommended by LANAFORM or which are not supplied with this product. 
•  Do not use safety pins, do not scratch the cushion with a sharp object and do not hit it with a blunt object. Never place 

foreign objects inside the cushion. 
•  If you are worried about your health, consult a doctor before using this cushion.
•  If you feel any pain while using this appliance, stop using it immediately and consult your doctor.
•  When you do not use your cushion for long periods, store it in a place that is dry. Carefully check its condition before 

using it again and especially its seal. 
•  This cushion must not be used by young children.
•  Use cold water (maximum 38°C/100°F)
•  Do not use your hand to unscrew and or replace the cap of the reservoir. The seal at the base of the reservoir could 

become improperly position and cause water to leak.

HOW TO USE:
1. Hold the pillow vertically and unscrew the water reservoir cap using ONLY the pouring spout (Figures 1 & 2). 

1 2 3

2. Remove the cap from the pouring spout.
3. Screw the pouring spout on the cushion.
4.  To fill the Aqua Pillow, hold it with your thumb and index finger (Figure 3). Pour the desired quantity of water into the 

cushion.
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For information purposes only:

Level of firmness
Quantity of water

Litres Ounces
Soft 2 L ± 70 oz
Medium 3 L ± 100 oz
Firm 4 -5L ± 135 oz

We suggest starting with the medium level and then adding or removing water according to your desires.

5. Still holding the pillow vertically, remove the air in the reservoir by pressing on the region above the water level. 

6. Unscrew the cushion’s pouring spout.
7.  Replace the plug using the pouring spout ONLY (Figure 2). Check that the cap is completely closed in order to ensure a 

proper seal for the reservoir. 

MAINTENANCE:
• We recommend emptying the water reservoir every 3 months.
• Hand wash your cushion with cold water. Avoid washing in a machine and dry cleaning. 
• Do not use bleach.
•  Hang your cushion to dry. Do not expose to sunlight or allow it to dry near a source of heat. Do not use a hair dryer or 

iron. 

Note: To avoid having to wash your Aqua pillow too often, cover it with a pillow cover before use.

ADVICE REGARDING THE DISPOSAL OF WASTE
•  All the packaging is composed of materials that pose no hazard for the environment and which can be disposed 

of at your local sorting centre to be used as secondary raw materials. The cardboard may be disposed of in a 
paper recycling bin. The packaging film must be taken to your local sorting and recycling centre.

•  When you have finished using the device, please dispose of it in an environmentally friendly way and in accordance with 
the law. 
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LIMITED WARRANTY
LANAFORM® guarantees this product against any material or manufacturing defect for a period of two years from the 
date of purchase, except in the circumstances described below. 
The LANAFORM® guarantee does not cover damage caused as a result of normal wear to this product. In addition, the 
guarantee covering this LANAFORM® product does not cover damage caused by abusive or inappropriate or incorrect use, 
accidents, the use of unauthorized accessories, changes made to the product or any other circumstance, of whatever sort, 
that is outside LANAFORM®’s control. 
LANAFORM® may not be held liable for any type of circumstantial, indirect or specific damage. 
All implicit guarantees relating to the suitability of the product are limited to a period of two years from the initial date of 
purchase as long as a copy of the proof of purchase can be supplied. 
On receipt, LANAFORM® will repair or replace your appliance at its discretion and will return it to you. The guarantee 
is only valid through LANAFORM®’s Service Centre®. Any attempt to maintain this product by a person other than 
LANAFORM®’s Service Centre will render this guarantee void. 
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Děkujeme vám za váš zájem o polštář Aqua Pillow od společnosti LANAFORM®. Vodní polštář se okamžitě přizpůsobí 
každé poloze během spánku. Navíc si můžete regulovat tvrdost polštáře pomocí množství vody, která je obsažena v 
zásobníku polštáře. 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VODNÍHO POLŠTÁŘE „AQUA PILLOW“ SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE NÁVOD K POUŽITÍ, 
ZVLÁŠTĚ PAK NÍŽE UVEDENÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

•  Polštář používejte výhradně pro účely uvedené v tomto návodu k použití a dle pokynů v něm.
•  Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými anebo mentálními schopnostmi, 

nebo osobám bez zkušeností či znalostí, pokud výše uvedené osoby nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich 
bezpečnost, nebo ještě nebyly poučeny o používání zařízení. Je vhodné dohlížet na děti, aby si tyto s polštářem nehrály. 

•  Používejte výhradně doplňky dodané s tímto výrobkem či doplňky doporučované společností LANAFORM®. 
•  Při používání tohoto polštáře nepoužívejte zavírací špendlíky, neškrábejte ho ostrými předměty a ani se nesnažte ho 

vyprášit pomocí jiných předmětů. Do polštáře nevkládejte žádné předměty. 
•  Máte-li zdravotní problémy, obraťte se před použitím tohoto polštáře na svého ošetřujícího lékaře.
•  Jestliže během používání polštáře ucítíte jakoukoliv bolest, okamžitě používání přerušte a obraťte se na svého lékaře.
•  Jestliže nebudete polštář po delší dobu používat, uschovejte ho na suchém místě. Před dalším použitím pak pečlivě 

zkontrolujte stav polštáře, zejména jeho těsnost. 
•  Tento polštář nesmí používat malé děti. 
•  Používejte studenou vodu (maximálně 38 °C)
•  Zátku nádrže na vodu neuvolňujte ani s ní nemanipulujte rukou. Hrozí nebezpečí nesprávného osazení těsnění na 

základně nádrže na vodu a následný únik vody.

NÁVOD K POUŽITÍ:
1. Držte polštář ve svislé poloze a odšroubujte zátku zásobníku na vodu POUZE pomocí nálevky (obr. 1 a 2). 

1 2 3

2. Sejměte zátku z nálevky.
3. Přišroubujte nálevku na polštář.
4. Při plnění držte polštář Aqua Pillow mezi palcem a ukazovákem (obr. 3). Nalijte do polštáře požadované množství vody.
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Pro informaci:

Míra tvrdosti
Množství vody

Litry Unce
Měkký 2 litry ± 70 oz
Středně tvrdý 3 litry ± 100 oz
Tvrdý 4–5 litrů ± 135 oz

Doporučujeme vám začít se střední tvrdostí polštáře a následně můžete vodu podle potřeby odebrat či přidat.

5.  Polštář držte i nadále ve svislé poloze a odstraňte vzduch obsažený v zásobníku na vodu tak, že stlačíte část nad vodní 
hladinou. 

6. Odšroubujte z polštáře nálevku.
7.  Nasaďte zátku zpět na polštář, pro nasazení použijte POUZE nálevku (obr. 2). Zkontrolujte, zda je zátka správně 

zasazena, aby tak byla zajištěna těsnost polštáře. 

ÚDRŽBA:
• Doporučujeme Vám každé 3 měsíce vylít veškerou vodu.
• Polštář perte v ruce a ve studené vodě. Nesmí se prát v pračce ani čistit chemickou cestou. 
• Nepoužívejte louh.
•  Polštář pečlivě zavěste a nechejte vysušit. Nevystavujte polštář přímému slunečnímu záření ani přímo zdroji tepla. 

Nepoužívejte sušičku prádla ani žehličku. 

Poznámka: Aby nebylo nutné prát váš polštář Aqua Pillow příliš často, používejte povlečení na polštář.

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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Ďakujeme vám za váš záujem o výrobok Aqua Pillow od spoločnosti LANAFORM®. Vodný vankúš sa pri spánku okamžite 
prispôsobí každej polohe. Navyše môžete upravovať tvrdosť vankúša s pomocou množstva vody, ktoré je v jeho zásobníku. 

PRED PRVÝM POUŽITÍM VODNÉHO VANKÚŠA SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE, NAJMÄ NIŽŠIE 
UVEDENÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

•  Používajte tento vankúš iba pre účely popísané v tomto návode.
•  Tento vankúš nie je určený pre osoby (vrátane detí), ktorých fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti sú znížené, 

alebo pre osoby bez skúseností alebo znalostí, okrem prípadov, keď na ne dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť 
alebo im poskytne dopredu inštrukcie týkajúce sa používania vankúša. Je vhodné dozerať na deti, aby sa nemohli s 
vankúšom hrať. 

•  Používajte výhradne príslušenstvo a doplnky dodané s týmto vankúšom a príslušenstvo doporučené spoločnosťou 
LANAFORM®. 

•  Pri používaní tohto vankúša nepoužívajte zatváracie špendlíky, neškrabte ho ostrými predmetmi a nesnažte sa ho 
vyprášiť s pomocou iných predmetov. Do vankúša nevkladajte žiadne predmety. 

•  V prípade, že máte zdravotné problémy, pred použitím vankúša sa poraďte s lekárom.
•  Ak v priebehu používania vankúša ucítite akúkoľvek bolesť, okamžite používanie prerušte a obráťte sa na svojho lekára.
•  Pokiaľ chcete vankúš uložiť na dlhší čas, uskladnite ho na suchom mieste. Pred ďalším použitím potom starostlivo 

skontrolujte stav vankúša, najmä jeho tesnosť. 
•  Tento vankúš nesmejú používať malé deti.
•  Používajte studenú vodu (maximálne 38 °C)
•  Zátku nádržky na vodu neuvoľňujte ani s ňou nemanipulujte rukou. Hrozí nebezpečenstvo nesprávneho umiestnenia 

tesnenia na základňu nádržky na vodu a nasledovný únik vody.

NÁVOD NA OBSLUHU:
1. Držte vankúš vo zvislej polohe a odskrutkujte zátku zásobníku na vodu IBA s pomocou lievika (obr. 1 a 2).

1 2 3

2. Zátku dajte dolu z lievika.
3. Lievik naskrutkujte na vankúš.
4.  Pri plnení držte vankúš Aqua Pillow medzi palcom a ukazovákom (obr. 3). Do vankúša nalejte požadované množstvo 

vody.
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Pre informáciu:

Miera tvrdosti
Množstvo vody

v litroch v unciach (oz.)
Mäkký 2 l ± 70 oz.
Stredne tvrdý 3 l ± 100 oz.
Tvrdý 4 - 5 l ± 135 oz.

Odporúčame vám začať so stredne veľkou tvrdosťou vankúša a neskôr vodu podľa želania odoberať či pridávať.

5.  Vankúš aj naďalej držte vo zvislej polohe a odstráňte vzduch zo zásobníka na vodu tak, že stlačíte časť nad vodnou 
hladinou. 

6. Lievik z vankúša odskrutkujte.
7.  Nasaďte zátku späť na vankúš, na nasadenie použite IBA lievik (obr. 2). Skontrolujte, či je zátka správne na mieste, aby 

tak bola zabezpečená tesnosť vankúša. 

ÚDRŽBA:
• Odporúčame vám každé 3 mesiace vyliať všetku vodu.
• Vankúš perte v ruke a v studenej vode. Neperte v práčke ani chemicky. 
• Nepoužívajte lúh.
•  Vankúš opatrne zaveste a nechajte usušiť. Nevystavujte vankúš priamemu slnečnému žiareniu ani priamemu zdroju 

tepla. Na sušenie nepoužívajte sušičku ani žehličku. 

Poznámka: Aby ste nemuseli vankúš Aqua Pillow často prať, používajte povlečenie na vankúš.

RADY Z OBLASTI LIKVIDÁCIE ODPADU
•  Obal pozostáva výlučne z materiálov bezpečných z hľadiska ochrany životného prostredia, ktoré sa môžu 

skladovať v triediacom stredisku vašej obce pre opätovné používanie ako sekundárne materiály. Kartón možno 
vyhodiť do príslušných kontajnerov na zber papiera. Ochranné baliace fólie treba previesť do triediaceho a 
recyklačného strediska vašej obce.

•  Po skončení používania prístroj zlikvidujte v súlade s princípmi ochrany životného prostredia a v súlade s právnymi 
predpismi. 
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OBMEDZENÁ ZÁRUKA
Spoločnosť LANAFORM® sa zaručuje, že tento výrobok je bez akejkoľvek chyby materiálu či spracovania, a to od dátumu 
predaja po dobu dvoch rokov, s výnimkou nižšie uvedených 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 zásahom akejkoľvek povahy, na ktorý nemá spoločnosť LANAFORM® vplyv. 
Spoločnosť LANAFORM® nebude zodpovedná za žiadny druh poškodenia príslušenstva (následný alebo špeciálny). 
Všetky záruky týkajúce sa spôsobilosti  výrobku 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 poskytuje iba servisné stredisko spoločnosti LANAFORM®. V prípade, že akúkoľvek údržbu tohto prístroja 
zveríte inej osobe ako servisnému stredisku spoločnosti LANAFORM®, táto záruka stráca platnosť. 
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SA LANAFORM NV

Zoning de Cornémont  
Rue de la Légende, 55 
B-4141 LOUVEIGNE 
BELGIUM

Tél. +32 (0)4 360 92 91 
Fax +32 (0)4 360 97 23

info@lanaform.com 
www.lanaform.com
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