Děkujeme, že jste si vybrali přístroj Stop Cell značky LANAFORM ®. Přístroj Stop Cell Vám
pomůže cítit se lépe. Tento multifunkční masážní přístroj je nejen účinným pomocníkem
v prevenci ukládání tuku v neatraktivní formě na problémových partiích, ale pomáhá také
redukovat již vytvořený nežádoucí efekt „pomerančové kůže“. Přístroj Stop Cell může být
rovněž použit k masáži těla.
PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE «STOP CELL» PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD
K POUŽITÍ , ZEJMÉNA TYTO ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
* Přístroj Stop Cell používejte pouze pro jeho zamýšlené použití, které je popsáno v tomto
návodu.
* Masážní přístroj je určen pouze pro domácí použití.
* Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj vhodný pro přístroj Stop Cell.
* Pro zachování správného fungování přístroje Stop Cell je doporučeno odpojit jej na dobu
10 minut po každých 20 minutách užívání.
* Nepoužívejte masážní přístroj na následujících částech těla:
- část těla, která je oteklá, spálená nebo zanícená nebo část těla, kde je vyrážka či vředy.
- bolestivé břicho.
- nohy, pokud máte křečové žíly..
- jemné genitální tkáně.
* Lidé, kteří trpí cukrovkou a těhotné ženy by se před použitím přístroje Stop Cell měli
poradit se svým lékařem.
* Při masáži byste se měli cítit příjemně a pohodlně. Pokud budete mít nějaké bolesti nebo
nepohodlí, prosím, přestaňte přístroj používat a poraďte se s lékařem.
* 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 používání
a v každém případě za dozoru osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod
dozorem, aby si nehrály s přístrojem.
* V důsledku pádu přístroje by mohlo dojít k poškození vnitřních součástí, proto s přístrojem
zacházejte opatrně.
* Nenechávejte váš přístroj vlhký, ve vaně nebo ve sprše.
* Nepoužívejte přístroj pod pokrývkou nebo polštářem, mohlo by dojít k jeho přehřátí.
* Udržujte kabel v bezpečné vzdálenosti od horkých nebo ostrých předmětů.
* Pokud dojde k poškození kabelu, musí být nahrazen vhodným kabelem, který je k dispozici
u prodejce přístroje.
FUNKCE A POUŽITÍ
1. Napájení – nabíjecí adaptér
2. Válce
3. Indikátor nabíjení
4. O-1 vypínač
Pokud chcete zabránit ukládání tuků a redukoval efekt "pomerančové kůže" na vašem těle.
používejte svůj přístroj Stop Cell každý den. Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, je
vhodné kombinovat používání tohoto přístroje s vyváženou stravou a tělesným cvičením.
Přístroj Stop Cell systém byl navržen speciálně pro ženy, které chtějí pečovat o své tělo a
obávají se vzniku neatraktivního ukládání tuků na problémových partiích svého těla.

Mnoho žen trpí problémy spojenými s tvorbou tukových zásob a zadržováním vody, které
mají za následek vznik celulitidy. Ta dává jejich pleti vzhled "pomerančové kůry". "Efekt
pomerančové kůry" je obecně používán k popisu oblastí těla, kde jsou důlky na kůži (stehna,
hýždě, paže, atd.). Někdy celulitida není běžně viditelná na první pohled, ale pouze tehdy, jeli kůže stlačena mezi prsty.
NÁVOD PŘED POUŽITÍM
Nabíjení zařízení před každým použitím
• Umístěte přepínač do polohy "0" a pak připojte napájecí adaptér do přístroje Stop Cell.
• "zelená" kontrolka se rozsvítí během nabíjení.
• Před prvním použitím přístroje, je třeba jej nabíjet po dobu 24 hodin. Další doba nabíjení by
měla být 7 hodin.
• Doba provozu zařízení je 25 minut po plném nabití.
• Doba používání by v žádném případě neměla překročit 20 minut. Nechte přístroj 10 minut
odpočinout po každém použití.
Přímé napájení přes adaptér
• Pokud je baterie vybitá, můžete i nadále používat masážní přístroj a napájet jej
přímo přes adaptér.
• V případě, že baterie je úplně vybitá i pokud byl přístroj dobíjen po dobu 5 minut, použijte
tento způsob přímého napájení přes adaptér.
• Chcete-li použít přístroj Stop Cell s přímým napájením, jednoduše připojte adaptér z
masážního přístroje do napájecího zdroje.
Jak používat masážní přístroj
Tento masážní systém má 2 měkké válečky, které bojují proti celulitidě. Přístroj Stop Cell je
provozován v rámci integrovaného motoru, který generuje masážní funkci pro vaše svaly a
kůži.
Pro dosažení nejlepších výsledků, doporučujeme používat přístroj Stop Cell pravidelně:
• každodenně 5 minut každý na každé „postižené“ oblasti, celkový čas použití přístroje 20
minut v kuse.
• masážní pohyb by měl být vždy prováděn směrem k srdci.
Poznámky:
Použití přístroje může zanechat vaši pokožku mírně červenou a horkou (dosvědčuje to, že
krevní oběh byl stimulován).
Je normální, že se tyto příznaky vyskytnou po každé masáži a rychle zmizí. Jestliže
budete chtít, můžete po ošetření použít uklidňující krém (není součástí dodávky).
Výsledky se mohou lišit u různých žen v důsledku rozdílů v množství celulitidy, typu pleti a
životního stylu.
Díky vibrační masáži v kombinaci s účinky stahování kůže přístroj Stop Cell opravdu
působí na celulitidu.
Údržba a čištění
1. Před čištěním přístroje vždy odpojte adaptér.
2. K čištění přístroje nikdy nepoužívejte tekutiny nebo abrazivní prostředky. Stačí jej
otřít vlhkým hadříkem.

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, balicí folie jako plastový obal.
• Likvidaci samotného přístroje proveďte ekologicky a v souladu se zákonem.
Omezená záruka
«LANAFORM ® nese záruku pro tento produkt za jakoukoliv vadu materiálu nebo výrobní
vadu po dobu dvou let od data zakoupení, s výjimkou případů popsaných níže.
LANAFORM ® 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 jakékoli 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 jsou omezeny na dobu dvou
let od prvního dne zakoupení po předložení dokladu o zakoupení.
Po obdržení reklamace, bude vadný výrobek LANAFORM ® opraven nebo vyměněn za
nový, pokud oprava nebude možná. Záruka je platná pouze prostřednictvím prodejce
produktů LANAFORM ®

