
LANAFORM Nails Care 
Návod k obsluze 

 
Jsme rádi, že vám LANAFORM® může nabídnout výhody 
technického pokroku v péči o tělo. Přenosná sada Nails Care 
je určena pro péči o ruce a nohy. Je vybavena veškerým 
příslušenstvím, které potřebujete k tvarování a vyhlazování 
nehtů vašich rukou a nohou. Kromě toho obsahuje Nails Care 
nástavce na odstranění hrubé kůže na ruce a otlaků nebo 
hrubé kůže  na nohou. Jeho rotující brusné kotouče odstraní 
zbytky odumřelé pokožky. Pravidelný používáním tohoto 
produktu budou vaše ruce a nohy měkčí a krásnější, vaše 
nehty budou silnější a pevnější. 
Před prvním použitím si prostudujte tento návod k obsluze, 
především všechny bezpečnostní instrukce. 
 • Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. 
Nepoužívejte toto zařízení více než 20 minut najednou s 15 
minutovou přestávkou před dalším použitím. 
• Toto zařízení není určeno pro použití lidmi, včetně dětí, s 
omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi, nebo lidmi, jimž chybí zkušenosti nebo znalosti, 
pokud nebyly pod dozorem nebo předem poučeni o tom, jak 
zařízení používat osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. 
Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály s přístrojem. 
• Uchovávejte mimo dosah dětí. 
• Zkontrolujte teplotu zařízení před použitím na citlivé části 
těla. 
• Nepoužívejte zařízení v místnostech s aerosoly, výpary nebo 
tam, kde je podáván kyslík. 
• Nepoužívejte toto zařízení pod krytem nebo pod 
polštářem. To může způsobit přehřátí, což může vést k 
požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob. 
• Nepoužívejte zařízení v blízkosti jakékoliv části těla, která je 
velmi citlivá, ani na nemocných nebo zraněných částech těla.  
• Nepoužívejte "Nails Care" na zanícené, sluncem spálené 
nebo popraskané pokožce nebo na jakékoli oblasti zasažené 
dermatologickým problémem. 
• Nepoužívejte přístroj na vyrážky, bradavice nebo křečové 
žíly. 
• Ošetření pomocí  "Nails Care" by mělo být snadné a 
bezbolestné. Pokud máte pocit podráždění u nehtů nebo 
kůže nebo nepříjemné pocity v rukou při používání tohoto 
výrobku, přestaňte jej dočasně používat. Přetrvávají-li 
nepřiměřené reakce, poraďte se s lékařem. 
• Nepoužívejte tento přístroj bez konzultace s lékařem, 
pokud jste těhotná nebo kojíte, pokud máte tetování, 
vyrážku nebo jiné onemocnění kůže, pokud máte nějaké 
neobvyklé kožní zbarvení, pokud jste začala užívat jakýkoliv 
lék, nebo pokud máte velmi citlivou pokožku. Pokud si nejste 
jisti, poraďte se se svým lékařem. 
• Používejte toto zařízení pouze podle pokynů uvedených v 
tomto návodu. 
• Tento přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti. 
 
Fotografie a jiné obrázky produktu v tomto návodu nebo na 
obalu představují co možná nejvěrnější znázornění výrobku, 
nelze však zaručit, že výrobku dokonale odpovídají. 
 
 

Balení přístroje Nails Care obsahuje (obr. 1): 

 
A) Hlavní jednotka 
B) Přepínač otáček (0-1-2) 
C) Ochranný kryt 
D) Rotační brusné kotouče na mozoly a ztvrdlou kůži (hrubé a 
jemné zrno) 
E) Malé rotující brusné kotouče pro jemnější ošetření (hrubé a 
jemné zrno) 
F) Lešticí kužel 
G) Prodloužený safírový válec 
H) Jemnozrnný safírový kužel 
I) Safírový disk 
J) Prostor pro baterie (2 x AA 1.5V není součástí dodávky) 
 
 
Návod k použití 
1) Přepněte přepínač do polohy "0" a vložte baterie. 
Zkontrolujte polaritu a nasaďte  víčko krytu baterií. 
2) Připevněte do hlavní jednotky ochranný kryt (volitelný) a 
příslušenství, které chcete používat. 
3) Začněte ošetření volbou rychlosti otáčení (1 nebo 2) pomocí 
spínače s regulací otáček (B). Doporučujeme vám začít volbou 
rychlosti "1", seznámit se s ní. Obecně platí, že rychlost "1" se 
používá k ošetření nehtů na rukou a nohou. Rychlost "2" se 
používá k léčbě silných mozolů, zrohovatělé a odumřelé kůže. 
4) Pro větší efektivitu a lepší výsledky ošetřete pokožku na 
sucho. Po ošetření doporučujeme použít hydratační krém na 
ošetřená místa. 
 
Sada obsahuje 8 kusů výměnného příslušenství pro ošetření 
v profesionální kvalitě v domácnosti (obr.2): 
a) jemnozrnný safírový kužel je ideálním doplňkem pro 
odstranění mozoly na rukou. Přitiskněte  lehce na místa, 
které mají být ošetřena. Jemnozrnný safírový kužel je určen 
pro rovné plochy kůže. 



b) Brusné kotouče jsou ideální pro léčbu nohou, paty, prsty 
stejně jako všechny zakřivené plochy s mozoly a 
zrohovatělou kůží. Menší disky vám pomohou dosáhnout 
menších částí těla, jako jsou mezi prsty na nohou. Vždy 
ošetřujte větší plochu, nezůstávejte na stejném místě. 
c) Safírovým nástavcem můžete odstranit ztvrdlou kůži a 
další nedostatky v rozích nehtů.  
d) Safírový tvarovací disk slouží k tvarování nehtů rychleji, než s 
tradičním pilníkem. Vždy začínejte práci s pomalou rychlostí 
rotace "1". 
e) Leštící kužel může být použit pro leštění nehtů na rukou a 
nohou po manikúře či pedikúře. 

 
 
Skladování 
Po vyčištění a vysušení přístroje ho uložte na suchém a 
chladném místě mimo dosah dětí. 

 
Rady týkající se likvidace odpadu 
Obal je složen z materiálů, které nijak neohrožují 
životní prostředí a lze je odevzdat k recyklaci do 

sběrných nádob s tříděným odpadem, do obecního sběrného 
nebo recyklačního střediska. Papírový obal je možné vyhodit do 
papírového odpadu. Obalové folie je třeba odevzdat do nádob 
s tříděným odpadem, obecního sběrného nebo recyklačního 
střediska. 
Přístroj po ukončení životnosti odevzdejte do sběrné nádoby na 
elektroodpad nebo do sběrného dvora. Elektroodpad nepatří 
do domovního odpadu! 
 
 
 

Záruka 
Záruka na tento výrobek společnosti LANAFORM® se 
nevztahuje na škody způsobené jakýmkoliv nevhodným nebo 
chybným používáním, nehodou, přidáním neslučitelného 
příslušenství, modifikací výrobku nebo v důsledku všech jiných 
okolností vymykajících se kontrole společnosti LANAFORM®. 
Společnost LANAFORM® odmítá veškerou odpovědnost 
v případech náhodného, konsekutivního nebo specifického 
poškození. 
Všechny záruky týkající se způsobilosti výrobku jsou limitovány 
na celkové období dvou let počínaje dnem prvého zakoupení 
výrobku. 
V případě reklamace společnost LANAFORM® opraví nebo 
nahradí Váš kosmetický přístroj Nails Care v závislosti na druhu 
závady. Záruka je platná výhradně pro opravy uskutečněné v 
servisním středisku LANAFORM®. Jakékoliv údržby nebo opravy 
výrobku provedené jinými opravářskými službami než servisním 
střediskem LANAFORM® anulují veškeré nároky na plnění této 
záruky. 
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