
 
Návod k obsluze – Silky Hair Brush 

Fotografie a jiné obrázky produktu v tomto manuálu a na obalu jsou co nejpřesnější, ale nejedná se o přesnou reprodukci produktu. 
Děkujeme za zakoupení LANAFORM Silky Hair Brush. 
Díky svému praktickému erogonomickému designu můžete s sebou brát hřeben kamkoliv. Díky Silky Hair Brush budou vaše vlasy jemné a leslké 
po celý den. Technologie negativní iontové difuze zbaví vaše vlasy statické elektřiny. Jeho velmi jemné štětiny vám pomohou pohodlně upravit 
vlasy a je jednoduchý na čištění. 
PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNY INSKTRUKCE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM, PŘEDEVŠÍM BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 
1. Nepoužívejte přístroj blízko vodního zdroje. 
2. Nikdy nenamáčejte ani neponořujte části hřebenu, které obsahují baterie do vody nebo jiných tekutin. 
3. Po použití přístroj vždy vypněte. 
4. Tento přístroj není určen pro použití osobami s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi (včetně dětí), nebo lidmi bez 
zkušeností či znalostí produktu. Pokud by měly tyto osoby přístroj užívat, musí se tak dít pouze po předchozím poučení o užívání a v každém 
případě za dozoru osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.                                                                        
5. Dohlížejte na děti, ať jste si jisti, že si s přístrojem nehrají. 
6. Přístroj není určen dětem na hraní. Nemůže být čištěn ani používán dětmi bez dohledu. 
7. Nepoužívejte přístroj na umělé vlasy. 
8. Nepoužívejte přístroj na jiný účel než je určeno v tomto manuálu. 
9. Nikdy nezakrývejte výstup iontů. 
10. Nikdy nevkládejte žádné předměty do iontového výstupu. 
11. Nedemontujte zařízení ani jeho součásti jinak porušíte záruku. 
12. Nikdy nepoužívejte hřeben ve stejnou chvíli jako vysoušeč vlasů. 
13. Nikdy nedávejte tělo hřebenu pod kohoutek. 
14. Nikdy nepokládejte kartáč na zdroje tepla jako je slunce, radiátor atp. 
15. Používejte a uskladňujte kartáč při teplotě od 15°C – 35°C. 
16. Ujistěte se, že jsou správně vloženy baterie. 
17. Neumisťujte a neskladujte kartáč na místech, ze kterých by mohly sklouznout nebo spadnout do vany, dřezu nebo jiných nádob obsahujících 
vodu. 
18. Kartáč je vyroben pouze pro domácí použití. 
19. Pokud ucítíte jakoukoliv bolest při užívání kartáče, přestaňte okamžitě hřeben používat a konzultujte s doktorem. 
20. Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Mohli by se udusit. 
21. Pokud zaznamenáte změny na kůži, poraďte se se svým doktorem. 
 
KOMPONENTY ZAŘÍZENÍ 
1. Odnímatelný polštář 
2. Tlačítko na odnímání polštářku 
3. Prostor pro baterie 
4. Výrobník negativních iontů 
5. Tlačítko zapnutí / vypnutí 
6. Světelný indikátor ionizační funkce 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
1. Odstraňte polštář kartáče pomocí tlačítka na odnímání polštáře (2). 
2. Vložte dvě baterie AAA (nejsou součátstí balení) do prostoru pro baterie (3). 
3. Odnímatelný polštář vložte zpět do kartáče. 
4. Aktivujte difúzi iontů pomocí tlačítka vypnutí/zapnutí (5). Ion indikátor (6) se rozsvítí a poté se ionty uvolňují z obou výstupů (4). 
5. Vyčkejte 30 sekund před použitím kartáče po spuštění ionizace. 
6. Učešte si vlasy jako obvykle. 
7. Po skončení vypněte difúzi iontů pomocí tlačítka zapnutí / vypnutí (5). 
 
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ 
Údržba 
1. Odstraňte odnímatelný polštář pomocí tlačítka (2) 
2. Opláchněte odnímatelný polštář ve vodě (1) 
3. Nechte uschnout na vzduchu 
4. Před nasazením na kartáč se ujištěte, že je polštář úplně suchý 
Skladování 
Čistý a suchý kartáč uložte na suché místo mimo dosah dětí. 
VZNIKLÉ PROBLÉMY A JEJICH MOŽNÁ ŘEŠENÍ 

Problém Možný případ Řešení 

Přstroj nefunguje Baterie jsou vybité Vyměňte baterie 

Baterie nejsou správně 
nainstalovány 

Ujistěte se, že jsou baterie 
správně nainstalovány 



PORADENSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Všechny obaly jsou složeny z materiálů, které nepředstavují žádné nebezpečí pro životní prostředí a které mohou být ukládány do tříděného 
odpadu. Karton může být zlikvidován jako papírový odpad určený pro recyklaci, balící fólie jako plastový obal. 
Likvidaci samotného přístroje proveďte ekologicky a v souladu se zákonem. Nejdříve z něj však vyjměte baterii a předejte ji na určené místo dle 
vašich místních zvyklostí. 
Varování: Použité baterie by nikdy neměly být likvidovány spolu s běžným domovním odpadem! 
 
ZÁRUKA 
LANAFORM® nese záruku na tento produkt za jakoukoliv vadu matriálu nebo výrobní vadu po dobu dvou let od data zakoupení, s výjimkou 
případu popsaných níže. 
Záruka se nevztahuje na škody způsobené v důsledku běžného opotřebení tohoto produktu. Kromě toho, záruka týkající se tohoto LANAFORM® 
výrobku se nevztahuje na škody způsobené v důsledku nevhodného či nesprávného použití, nehody, použití neschváleného příslušenství, změn 
v produktu nebo jakkoliv jiné okolnosti, kteréhokoliv druhu, která je mimo kontrolu LANAFORM®. 
LANAFORM® nesmí být činěn odpovědným za jakýkoliv typ nepřímé nebo zvláštní škody. 
Všechny implicitní záruky týkající se vhodnosti výrobku sou omezeny na dobu dvou let od prvního dne zakoupení po předložení dokladu o 
zakoupení. 
Po obdržení rklamace bude vadný výrobek LANAFORM® opraven nebo vyměněn za nový, pokud oprava nebude možná. Záruka je platná pouze 
prostřednictvím prodejce produktů LANAFORM®. 
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Výhradní distributor do ČR: 
BONECO CR, s.r.o., Na Podhoře 185, 588 13  Polná 

tel.: 774 162 396 
e-mail: info@boneco-cr.cz 

www.boneco-cr.cz 

 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Boneco CR, s.r.o. 
 

 Boneco CR, s.r.o. (dále jen Ručitel) se sídlem v Polné poskytuje záruku na kvalitu zařízení, které distribuuje (dále jen Zařízení), ke kterému jsou připojeny provozní pokyny k těmto záručním 

podmínkám. 

 Ručitel ručí v rámci záruky, že je Zařízení bez fyzických a právních vad. 

 Záruční doba je 24 měsíců pro konečného spotřebitele, 6 měsíců pro komerční použití. 

 Odpovědnost v rámci záruky se vztahuje pouze na vady způsobené příčinami, které jsou vlastní tomuto zařízení. 

 Záruka se nevztahuje na: 

a) části vystavené přirozenému opotřebení 

b) mechanické, tepelné a chemické poškození zařízení způsobené uživatelem 

c) poškození a závady způsobené: 

- nesprávným nebo neslučitelným s pokyny k použití, údržbě nebo skladování 

- nesprávným nebo neslučitelným s instalačními pokyny 

- používáním spotřebního materiálu a příslušenství, které nejsou doporučeny Ručitelem 

- svévolné opravy, změny a konstrukční změny provedené uživatelem nebo jinými osobami – vyšší moc (povodeň, oheň nebo blesky atd.) 

d) závady způsobené nevhodným čištěním Zařízení nebo jeho neprovedením 

 Záruka poskytnutá na Zařízení zaniká, pokud jakékoliv neoprávněné osoby (zejména neoprávněným servisním střediskem nebo kupujícím zařízení) provedou opravy, úpravy nebo změny ve 

struktuře Zařízení. Identifikace poškození pečetí, štítků nebo jiných bezpečnostních prvků nebo jejich rozmazání, které znemožňuje čtení informací, které jsou na nich obsaženy, lze považovat 

za pokus o neoprávněné zásahy do zařízení neoprávněné osoby a jako výsledek vyprší platnost záruky. 

 Osoba oprávněná v rámci záruky (dále jen „Oprávněná osoba“) je povinna bez zbytečného odkladu nahlásit odhalení vady Zařízení. 

 Reklamace na Zařízení v rámci záruky lze podat prostřednictvím obchodu, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele (kontaktní údaje jsou níže). 

 Reklamované Zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele. Zařízení by mělo být v  obalu, který jej chrání před mechanickým poškozením 

během přepravy. 

 Ručitel poskytuje bezplatné odstranění vady do 30 pracovních dnů ode dne doručení vadného Zařízení do servisu Ručitele. 

 O tom, jak bude stížnost posuzována, rozhoduje pouze Ručitel. 

 V případě výměny vybavení nebo částí za nové se stávají majetkem oprávněné osoby, zatímco vadné vybavení nebo části vyměněné během opravy jsou ve vlastnictví Ručitele. 

 Záruční oprava se nevztahuje na činnosti uvedené v provozní příručce, které je uživatel povinen provádět na vlastní náklady (např. výměna spotřebního materiálu, čištění, odstranění vodního 

kamene, praní, kalibrace atd.) 

 V případě neoprávněné stížnosti budou odpovědné osobě účtovány náklady spojené s její přepravou a kontrolou. 

 Zařízení předložené k opravě musí být úplné (tj. musí obsahovat všechny prvky původně obsažené v soupravě). K opravě se smí přijímat pouze čistá a suchá zařízení zbavená tekutin. Servis 

si vyhrazuje právo účtovat příjemci náklady na uvedení zařízení do stavu, který splňuje požadavky na přijetí na servis. Cena je ekvivalentní jedné pracovní hodině servisního zaměstnance. 

 Se Zařízením je třeba podat následující náležitosti: doklad o nákupu formou účtenky nebo faktury (včetně razítka obchodu a data nákupu); jasný a přesný popis závady včetně jejího původu a 

pozorování; Autorizované údaje; jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Stížnosti, které neobsahují žádný z prvků uvedených v této části, se považují za nepodané, 

dokud nebudou odstraněny nedostatky. 

 Ve věcech, na které se nevztahují tyto záruční podmínky, se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

 Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za vady prodaného zboží. 

 
Prohlašuji, že jsem si přečetl a přijímám záruční podmínky   Adresa centrálního servisu: 

Boneco CR, s.r.o. 
Na Podhoře 185 

…………………………………………………………………………….Podpis kupujícího 58813 Polná 
Tel: +420 777 162 396 
E-mail: info@boneco-cr.cz 

       www.boneco-cr.cz 
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