
Skin Mass  

Rádi bychom Vám poděkovali za výběr přístroje Skin Mass značky LANAFORM. Tento 

masážní přístroj, se ukázal jako nepostradatelný spojenec v znovuzískání nebo udržení 

Vámi vysněné postavy. Přístroj Skin Mass pomáhá nejen odstranit „pomerančovou kůži“, ale 

také umožňuje získat pokožku, která je hladší a pevnější. 

Pozitivní efekt masáže přístrojem Skin Mass spočívá v jeho technice, která je mačkání-

válcování. Tato masážní technika, která je známá již řadu let v nejrůznějších zařízeních, 

zaručuje lepší výsledky, je-li prováděna dlouhodobě. Ale jak je známo, tato praxe se brzy 

stává zdlouhavou, únavnou a nákladnou. 

S přístrojem Skin Mass značky LANAFORM si můžete vychutnat masáž, kdekoli se Vám 

zachce a dle Vašich časových možností. Přístroj Skin Mass byl speciálně vyvinut pro oblasti, 

v nichž se snadno hromadí tuk, zejména hýždě, stehna a břicho. 

Zpočátku doporučujeme používat přístroj Skin Mass a zeštíhlující krém (není součástí 

dodávky) každý den po dobu asi 10 minut. Až budou viditelné první výsledky, použijte jej 

přibližně třikrát týdně. 

 

POUŽITÍ PŘÍSTROJE K MASÁŽI: 

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE «SKIN MASS» PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD 

K POUŽITÍ, ZEJMÉNA TYTO ZÁKLADNÍ  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 

1. Přístroj Skin Mass používejte pouze pro jeho zamýšlené použití, které je popsáno v tomto 

návodu. 

2. 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 

dozorem, aby si nehrály s přístrojem. 

3. Prosím, použijte pouze adaptér dodávaný s přístrojem. Použití jiného adaptéru znamená 

riziko poškození řádného fungování přístroje. 

4. Prosím, nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem LANAFORM ® nebo 

které není dodávané s tímto přístrojem. 

5. V případě, že přístroj nefunguje správně, po pádu na zem či do vody nebo pokud je 

poškozen, nechte jej zkontrolovat a opravit dodavatelem, resp. prodejcem. 

6. Nenoste tento přístroj za napájecí kabel, nepoužívejte tento kabel jako rukojeť. 

7. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem, který je k 

dispozici u prodejce. 

8. Nepoužívejte tento výrobek před ulehnutím do postele. Masáž má povzbuzující účinek, 

který může narušit usínání či spánek. 

9. Nikdy nepoužívejte tento přístroj v místnosti, kde se používají aerosolové výrobky (spreje) 

nebo v místnosti, kde je podáván kyslík. 

10. Nepoužívejte přístroj v blízkosti očí ani jiných citlivých míst. 

11. Nebalte napájecí kabel kolem přístroje. 

12. Před použitím přístroje se ujistěte se, že není poškozen. 

13. "Skin Mass" je masážní přístroj určený pro neprofesionální použití. Nepoužívejte tento 

přístroj jako náhradu řádné lékařské péče. 

14. Udržujte přístroj v pohybu, pokud jej používáte. 

15. Přístroj není vodotěsný a nelze použít pod sprchou. 



16. Použijte přístroj na čistou, suchou pokožku. 

17. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud byl ponořen do vody. 

18. Pro udržení správného sacího výkonu je nezbytné pravidelné čištění filtru. 

19. Nikdy nepoužívejte přístroj pod pokrývkou nebo polštářem. Mohlo by dojít k přehřátí 

přístroje a v důsledku nadměrného tepla ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo 

jinému zranění. 

20. Vždy odpojte přístroj od napájení bezprostředně po použití a před čištěním. 

21. Nikdy nevkládejte žádné předměty do otvorů v přístroji. 

22. Před odpojením přístroje, prosím, nezapomeňte nastavit ovládací tlačítko na "0" polohy. 

23. Přístroj nesmí být nikdy ponechán bez dozoru, pokud je zapojen do zásuvky. 

24. Pokud se obáváte o své zdraví, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem. 

25. Pokud pociťujete bolest při použití tohoto přístroje, přestaňte jej používat a poraďte se se 

svým lékařem. 

26. Lidé vybavení srdečním kardiostimulátorem by se měli před použitím přístroje poradit se 

svým lékařem. 

27. Nikdy nepoužívejte přístroj přímo na zanícená či zduřená místa, na otoky nebo na místa, 

kde je kožní vyrážka. 

28. Používání přístroje po dlouhou dobu bez přerušení může způsobit jeho přehřátí a zkrátit 

jeho životnost. Proto doporučujeme používat přístroj po dobu 10 minut a pak jej před dalším 

použitím nechat vychladnout. 

 

POPIS  PŘÍSTROJE SKIN MASS: 

Pár slov o technice mačkání – válcování…. 

Nadbytek tuku způsobuje, že pleť má nerovnoměrný a nehezký vzhled, ale technika mačkání 

a válcování pomáhá tento tuk rozptýlit a dokonce působí preventivně proti jeho vytváření. 

Jedná se o provádění kontinuálního působení tlaku a štípání (mačkání, skřípnutí) 

doprovázeného postupným pohybem zdola nahoru (ve směru krevního oběhu) na oblasti, 

které chceme přístrojem ošetřit, tak, že mohou způsobit jakési válcování. Tlak a svírání 

hnětou a rozbíjejí tukové uzly a teplo vytvořené tímto třením je pak pomáhá odstranit 

z masírovaných částí těla. Tato technika také působí na krevní mikrocirkulaci, která 

podporuje lymfodrenáž. 

 

JAK DRŽET PŘÍSTROJ 

Přístroj Skin Mass pracuje se síťovým adaptérem 220 voltů AC. Připojte adaptér do zásuvky 

a druhý konec do vstupní konektoru umístěného na přední části přístroje. 

Uchopte přístroj do dlaně vaší ruky pomocí popruhu ve směru STOP tlačítka a přívodního 

kabelu. 

 

NASTAVENÍ  POPRUHU: 

Pro pohodlnější použití přístroje lze upravit nastavení popruhu. 

Stiskněte dvě rýhovaná (žebrovaná) tlačítka uvnitř pásu a posuňte je ve směru od přístroje. 

Zvedněte kovový stonek umístěný uvnitř popruhu a vyberte jednu ze tří poloh otvoru, 

štěrbiny. Popruh lze upravit na obou stranách přístroje. 

Po nastavení popruhu dejte posuvnou svorku zpět do přístroje, až uslyšíte cvaknutí. 



 

PROVOZ: 

Pro lepší pochopení fungování přístroje, jej položte před sebe - jak je znázorněno na 

obrázku. 

1. "High" - "Low" kolečko s uvedením intenzity. 

2. ON / OFF (0) přepínač, který také zahrnuje 1, 2 a 3 funkce systému mačkání-válcování. 

3. Kontrolka pro zobrazení programu, který je používán. 

 

Poloha 0: 

Červené světlo se rozsvítí, je-li přístroj připojen do sítě a funkční. 

Pozice 1: 

Tato první pozice na vašem přístroji zahájí pohyb jemného válce, který vaši pleť jemně 

pozvedne a dělá ji pružnější. (Rozsvítí se červené světlo a zelené světlo 1). 

Pozice 2: 

Spustí se nastavení přístroje Skin Mass v režimu sání a pohybu jemného válce (Rozsvítí se 

červené světlo stejně jako zelené světlo 1 a 2 ). 

Pozice 3: 

Tento program přidá vibrační režim pro hlubokou a ještě příjemnější masáž 

(Všechna světla svítí). 

Během provozu programů 2 a 3, můžete nastavit intenzitu sání pomocí kolečka "high-low". 

 

POZNÁMKA: Vždy doporučujeme spuštění funkcí přístroje v nejnižší intenzitě a postupně ji 

zvyšovat. 

 

Tlačítko Stop: 

Stiskem středového tlačítka můžete vypnout sací funkci i pohyb válce, kdykoli si to budete 

přát. 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

Krok 1 

Ujistěte se, že vaše pokožka je čistá a suchá. Místa, na která budete používat přístroj Skin 

Mass, ošetřujte krémem tak, aby bylo zajištěno, že krém není na kůži (neproniká do kůže), 

než použijete přístroj Skin Mass. 

Najděte si pohodlnou pozici a umístěte Skin Mass na požadovanou část těla. 

Zapněte Skin Mass a spusťte masáž v poloze 1. Válečky budou masírovat vaši kůži a 

připravit ji pro další ošetření přístrojem. Používejte přístroj od zdola nahoru směrem k srdci. 

 

Krok 2 

Zapněte přístroj v sacím režimu a nastavte jej. Vždy začněte s nízkou intenzitou nastavení 

sání! Nyní můžete pomalu měnit intenzitu sání, dokud nenajdete nastavení, které je pro vaši 

masáž nejpříjemnější. 

Máte-li pocit, že intenzita sání se stala příliš vysokou, použijte vypínač Stop. 

  

Krok 3 

Po několika minutách používání, zapněte a nastavte vibrační režim pro ještě hlubší a 

účinnější masáž. 



ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ: 

• Použijte suchý hadřík k otření zbytků krému. 

• Vždy používejte hadřík na čištění spotřebiče, nepoužívejte alkohol, aceton, brusných 

výrobků apod. 

 

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 pro recyklaci. Balicí fólie by měly být likvidovány jako plast. 

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 ®  

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Napětí: 220/240V 

Frekvence: 50 Hz 

Výkon: 9 W 

 


