


Fig. 2 Fig. 3 

Fig. 6 Fig. 7

A CB D

Fig. 8 

Fig. 4 Fig. 5 

Green

Green

Red

3



CZ

Tactile Manicure

ÚVOD
Společnost Lanaform® má tu čest vám nabídnout svou nejžhavější novinku v oblasti relaxace a péče o tělo.
Sada na manikúru a pedikúru „Tactile Manicure“ disponuje všemi doplňky potřebnými pro modelování, 
opilování a vyleštění nehtů jako ve skutečném studiu.
Navíc, díky dotekové technologii, se při jejím používání nikdy neunavíte a budete si moct užít neuvěřitelnou 
pohodlnou péči.
Pravidelným používáním tohoto výrobku získáte jemné a krásné ruce i nohy a vaše nehty budou pevnější a 
méně lámavé.

PŘED PRvNíM POUŽITíM TéTO SADY PRO MANIKÚRU/PEDIKÚRU SI PEČLIvĚ PROSTUDUJTE NÁvOD 
K POUŽITí, ZvLÁŠTĚ PAK NíŽE UvEDENé BEZPEČNOSTNí POKYNY: 
• Zkontrolujte, zda napětí vaší elektrické sítě odpovídá požadavkům zařízení. 
•  Tento přístroj je určený pro krátkodobé používání. Tento přístroj nepoužívejte nepřetržitě déle než 20 minut. 

Mezi jednotlivými použitími je třeba dodržet minimální 15minutovou přestávku.
• Je-li zařízení spuštěno nebo je-li je zapojeno do elektrické sítě, nenechávejte je bez dozoru.
•  Tento přístroj není určený pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi (včetně 

dětí) a rovněž není určený pro osoby, které se neseznámily s tímto zařízením nebo nemají zkušenosti s jeho 
používáním. Výjimkou jsou případy, kdy tyto osoby byly poučeny o používání tohoto přístroje osobou, 
která odpovídá za jejich bezpečnost či nad nimi vykovává dohled. Doporučujeme dohlížet na děti, aby si 
s přístrojem nehrály. 

• Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.
•  Zařízení nepoužívejte, je-li poškozen napájecí kabel, nefunguje-li zařízení správně, jestliže toto zařízení 

spadlo nebo je-li poškozeno či dokonce spadlo do vody či jiné kapaliny. 
•  Stejně jako u jiných elektrických zařízení, nedoporučujeme používat „Tactile Manicure“ během bouřky.
• Nepoužívejte zařízení v blízkosti vlhkých míst, jako jsou umývadla, dřezy apod.
• V žádném případě neponořujte zařízení do vody, do vany ani je nedávejte pod sprchu.
•  V žádném případě se nepokoušejte zařízení zapojit do sítě nebo je ze sítě odpojit, jste-li v kontaktu s vodou 

nebo ve vlhkém prostředí. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
• Dbejte na to, aby byl napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla či od ostrých předmětů.
• Před čištěním odpojte zařízení od napájení elektrickým proudem.
• Než toto zařízení použijete na citlivých místech, zkontrolujte nejprve jeho teplotu.
• Zařízení nepoužívejte v blízkosti očí či jiné citlivé oblasti na vašem těle, ani na zanícená či zraněná místa.
•  Zařízení nepoužívejte v místech, kde jsou používány aerosolové výrobky, nebo je-li v blízkosti skladován 

kyslík.
•  Nepoužívejte toto zařízení pod pokrývkou či polštářem. Mohlo by dojít k přehřátí a následně ke vzniku 

požáru, k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.
•  Přístroj zásadně nepřenášejte zavěšený za přívodní kabel a přívodní kabel nepoužívejte jako držadlo. Zařízení 

lze přenášet pouze držením za jeho základnu.
• Pro vypnutí přístroje uveďte zařízení do režimu „spánku“.
• Osoby trpící cukrovkou musí při používání sady „Tactile Manicure“ dbát maximální opatrnosti.
•  Zařízení „Tactile Manicure“ nepoužívejte na podrážděnou, sluncem spálenou či popraskanou pokožku ani 

v oblasti s jakýmkoliv dermatologickým problémem.
• Zařízení nepoužívejte na vyrážku, bradavice, znamínka krásy či křečové žíly.
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•  Použití zařízení „Tactile Manicure“ musí být příjemné a bezbolestné. Jestliže při používání tohoto zařízení 
ucítíte jakékoliv podráždění nehtů nebo pokožky či nepříjemný pocit v rukou, ukončete na určitou dobu 
používání zařízení. Jestliže budete mít jakoukoliv prudší reakci, obraťte se na svého lékaře.

• Zařízení používejte výhradně v mezích užívání, pro které je určeno a které jsou popsány v této příručce.
• Použití zařízení „Tactile Manicure“ nemůže nahradit péči v kosmetickém salónu.

SOUČÁSTI SADY PRO MANIKÚRU/PEDIKÚRU (obr. 1)
A) Safírová špička 
B) Zaoblená safírová špička
C) Safírový kužel s jemným zrnem 
D) Safírový kužel s hrubým zrnem
E) Tenký safírový tvarovací disk
F) Široký safírový tvarovací disk
G) Lešticí kužel
H) Hlavní jednotka
I) Dotekový variátor rychlosti (+/-)
J)  Dotekové tlačítko režim spánku/chod a  

ukazatel směru rotace („zelená“ = ve směru  
hodinových ručiček; „červená“ = proti směru  
hodinových ručiček) 

M
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B
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k) Snímatelný kryt LED světla
L) Průhledný ochranný kryt proti „odlétávajícím“ úlomkům
M) Kufřík se zdrhovacím uzávěrem

NÁvOD K POUŽITí
1)  Zařízení „Tactile Manicure“ se používá v kombinaci s adaptérem. Nejprve zapojte koncovku napájecího 

kabelu do zásuvného konektoru, který se nachází na hlavní jednotce. Potom zapojte adaptér do elektrické 
zásuvky. 

2)  Jakmile je adaptér propojen se zařízením, rozsvítí se symboly «  », «  » a «  ». Ozve se zvuk a 
symboly «  » a «  » zhasnou. Bude blikat pouze kontrolka «  », která bude přecházet od „zelené“ 
k „červené“. Zařízení „Tactile Manicure“ je tak v režimu spánku a připraveno k použití. (obr. 2)

3)  Na hlavici hlavní jednotky následně nainstalujte požadovaný nástavec. Pro odebrání tohoto nástavce stačí 
silně zatáhnout za základnu. (obr. 3)

4)  Jestliže si přejete zařízení zapnout, pohněte prstem ve směru šipek na hlavní jednotce «  » (obr. 4). 
Zařízení se tak aktivuje a tlačítka «  » a «  » se rozsvítí. Přejete-li si zařízení vypnout, pohyb zopakujte. 

5)  Pomocí stejného pohybu si můžete rovněž zvolit požadovaný směr rotace. Jestliže je kontrolka «  »  
zelená, zařízení se otáčí po směru hodinových ručiček. Když je tato kontrolka červená, zařízení se otáčí proti 
směru hodinových ručiček. (obr. 5)

6)  Aplikaci zahajte zvolením rychlosti rotace pomocí variátoru rychlosti «  » a «  ». Zařízení je velmi 
výkonné. Doporučujeme začínat s mírnou rychlostí, abyste si na zařízení zvykli. Pro péči o nehty na rukou 
a nohou je obecně doporučováno používat nižší rychlost. Vyšší rychlost se používá k odstraňování ztvrdlé a 
odumřelé kůže.

7)  Zařízení „Tactile Manicure“ rovněž obsahuje odnímatelné LED světlo. Jakmile je zařízení v činnosti, světlo se 
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rozsvítí. Jestliže si nepřejete světlo používat, sejměte kryt světla. (obr. 6) Dodržujte směr montáže tohoto 
světla podle schématu. (obr. 7)

8)  Toto zařízení je rovněž vybaveno tlakovým snímačem, který byl speciálně vytvořen k ochraně proti zranění 
v oblasti nehtů a kůže. Je-li tlak příliš vysoký, zařízení se automaticky vypne. Ozve se zvukový signál a 
zařízení přejde do režimu spánku. Tato funkce byla vytvořena speciálně pro ochranu uživatelů s diabetem.

Abyste dosáhli vyššího účinku a lepších výsledků, není doporučeno si před aplikací příliš pečlivě umývat ruce 
a nohy. Pro jemnější pokožku vám doporučujeme po použití provést masáž ošetřených částí hydratujícím 
prostředkem (není součástí balení). Následně si můžete umýt ruce a/nebo nohy.
Kufřík s manikúrou a pedikúrou se dodává se 7 vyměnitelnými nástavci pro profesionální péči v pohodlí vašeho 
domova: (obr. 8)
A)  Safírové kužely s hrubým nebo jemným zrnem jsou ideálním prostředkem pro odstraňování zrohovatělé 

kůže. Lehce přitlačte na zrohovatělou nebo odumřelou kůži. Safírový kužel s jemným zrnem je určen pro 
rovné plochy epidermu. Safírový kužel s hrubým zrnem je dokonalým nástrojem pro ošetření horní části 
paty a zakřivených ploch.

B)  Se safírovými špičkami můžete odstraňovat ztvrdlou pokožku, ale i nedokonalosti kolem lůžka a v okolí 
nehtů. Safírová špička odstraňuje výhradně ztvrdlou odumřelou pokožku a klouže po jemné pokožce, aniž 
by ji poškodila. Upozornění: Nedotýkejte se plochy nehtu. 

C)  S tvarovacími safírovými disky (tenkým a širokým) dáte svým nehtům tvar podle potřeby, a to mnohem 
rychleji než s klasickým pilníkem. Dostatečně úzký ochranný kroužek vás chrání proti poranění a usnadňuje 
přístup do rohů vašich nehtů. Aplikaci zahajujte vždy při nízkých otáčkách.

D)  Leštící kužel lze použít k leštění nehtů na ruce po manikúře či nehtů na noze po pedikúře pro dosažení 
vyššího lesku.

ÚDRŽBA PŘíSTROJE
1) Po skončení používání uložte zařízení „Tactile Manicure“ na chladném a suchém místě.
2) Před čištěním nebo mytím přístroje vždy vytáhněte adaptér ze zásuvky.
3) Přístroj čistěte jemným vlhkým hadříkem. 
4) Přístroj zásadně neponořujte do kapaliny. Nepoužívejte abrazivní čistící přípravky, rozpouštědla ani 
detergenty.

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 nezájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu 
prostředí a v souladu s platnou právní úpravou.

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. 
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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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