
 

 
Úvod 
Děkujeme Vám za nákup pomůcky pro pedikúru Lanaform 
Satin. Tento přenosný brusný přístroj poskytuje skutečnou 
péči Vašim nohám, dává jim přirozenou jemnost. Vyhlazuje 
poškozenou, suchou a drsnou pokožku na nohách a patách. 
Díky rotujícímu brusnému válečku se odumřelá kůže z nohou 
snadno odstraňuje. 
 
Bezpečnostní instrukce 
Přečtěte si všechny pokyny před prvním použitím, zejména 
tyto základní bezpečnostní informace. 
Toto zařízení není určeno pro použití osobami s omezenými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, včetně 

dětí, nebo lidí bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod 
dohledem nebo nebyli poučeni předem o tom, jak zařízení 
používat, někým odpovědným za jejich bezpečnost. Děti by 
měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s 
přístrojem. * Používejte toto zařízení pouze podle pokynů 
uvedených v tomto návodu. * Uchovávejte je daleko od 
zdrojů tepla, jako jsou sporáky, radiátory, atd. * Nevystavujte 
přístroj přímému slunečnímu záření. * Nikdy nepoužívejte 
toto zařízení v místnosti, kde se používají aerosolové výrobky 
(spreje), nebo v místnosti, kde je podáván kyslík. *  
Nepoužívejte toto zařízení pod krytem nebo pod polštářem. 
Nadměrné teplo může způsobit požár, úraz elektrickým 
proudem nebo jiné zranění. * Nikdy nepoužívejte toto 



zařízení v místnosti, ve které je teplota vyšší než 40 °C. *  
Je-li přístroj uložen v místnosti s nízkou teplotou, tak 
doporučujeme přenést ho do prostoru s běžnou pokojovou 
teplotou a počkat několik minut před zahájením provozu. 
Kondenzace vlhkosti může mít vliv na provoz vašeho zařízení. 
* Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. * Pokud 
máte obavy o své zdraví, nebo pokud se léčíte, poraďte se s 
lékařem, než začnete tento přístroj používat. * Pokud bude 
ošetření tímto přístrojem bolestivé, okamžitě ho přestaňte 
používat a poraďte se s lékařem. * Nepoužívejte tento přístroj 
na celkovou dobu delší než 30 minut. Mezi jednotlivými 
použitími dodržujte rozestup 30 minut. * V následujících 
případech nepoužívejte tento přístroj bez konzultace 
s lékařem: pokud jste těhotná nebo kojíte, při onemocnění 
cukrovkou, v případě tetování nebo mateřského znaménka na 
ošetřovaném místě, při neobvyklém zbarvení kůže nebo při 
jakémkoliv jiném problému na nohách. 
 
Složení přístroje (obrázek A) 
1. Hlavní jednotka 
2. Ochranný kryt 
3. Rotující brusný váleček 
4. Tlačítko pro uvolnění brusného válečku 
5. Náhradní brusný váleček 
6. Hlavní vypínač 0/I 
7. Čistící kartáček 
8. Prostor baterií 
 
Rady týkající se používání (obrázek B) 
Návod k použití 
Pro dosažení co nejlepších výsledků si před použitím přístroje 
Satin namočte nohy do teplé vody  a poté si je osušte. Po 
dokončení ošetřená místa opláchněte a hydratujte výživovým 
krémem.  
1. Vložte baterie, dbejte na polaritu, která je vyznačena 
v prostoru baterií. Prostor baterií se otevře otočením doleva 
ve směru šipky (obr. a), při zavírání postupujte opačně (obr. 
b) 
2. Odstraňte ochranný kryt brusného válečku (obr. c) 
3. Přepněte přepínač 0/I do polohy „I“ (obr. d) 
4. Rotujícím brusným válečkem ošetřete pokožku na místech, 
kde se chcete zbavit staré odumřelé nebo zrohovatělé kůže. 
Pohybujte průběžně válečkem po celé ošetřované ploše, 
nezůstávejte na jednom místě, aby nedošlo k podráždění 
pokožky (obr. e)  
5. Po použití vypněte přepínač do polohy „0“ (obr. f). 
6. Při čištěni přístroje použijte čistící kartáček, který je 
dodáván společně s přístrojem, můžete použít proud vody 
obr. g). 
7. Přístroj důkladně vysušte, na váleček nasaďte ochranný 
kryt (obr. h). 
 
Výměna brusného válečku (obrázek A) 
1. Sejměte ochranný kryt válečku (2) 
2. Stlačte tlačítko na boku těla přístroje, aby se uvolnil brusný 
váleček (4) 
3. Vyjměte použitý váleček a vyměňte ho za náhradní, který 
se dodává s přístrojem. Váleček je správně nasazen, pokud se 
zacvakne do těla přístroje (5) 
 
Údržba 
Po každém použití  vyčistěte všechny části vodou bez čistícího 
prostředku. Nepoužívejte žádné mycí prostředky, saponáty a 
rozpouštědla. 

Skladování 
Po vyčištění a osušení přístroj skladujte na chladném suchém 
místě mimo dosah dětí. 
 

Rady z oblasti 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. 
Po skončení používání přístroj zlikvidujte v souladu s principy 
ochrany životního prostředí. Přístroj vložte do tříděného 
odpadu jako elektroodpad nebo ho odevzdejte na místě 
k tomu určené (sběrný dvůr).  Baterie vložte do kontejneru na 
sběr použitých baterií. Baterie nesmí být vhozena do běžného 
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 Lanaform Satin 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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