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UNDERHÅLL OCH FÖRVARING:
SKÖTSEL
•  Rengör alla delar efter varje användning enligt anvisningarna ovan och 

använd en lätt fuktad trasa för apparatens hölje.
• Använd varken rengöringsmedel eller lösningsmedel.
FÖRVARING
Förvara apparaten på ett torrt och rent ställe, utom åtkomst för barn, efter 
att ha rengjort och torkat den.

RÅD ANGÅENDE AVFALLSHANTERING
•  Förpackningen är tillverkad av material som inte skadar miljön 

och som kan lämnas till sopstationen  i er kommun. Kartongen 
kan slängas i kärlen för pappersavfall. Förpackningsfilmen skall 
lämnas till återvinningscentralen i er kommun. 

•  När ni skall kassera apparaten, tänk då på miljön och följ reglerna för 
avfallshantering. 

BEGRÄNSAD GARANTI
LANAFORM® garanterar under en tid av två år från dagen för inköpet att 
denna produkt inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel, utom 
i nedanstående fall. 
LANAFORM®:s garanti omfattar inte skada som orsakats av normalt slitage 
av produkten. Dessutom omfattar den garanti som täcker denna produkt 
från LANAFORM® inte skada som orsakas av oegentlig, olämplig eller 
felaktig användning, olyckshändelse, användning av ej godkänt tillbehör, 
ändring av produkten eller annan omständighet av vad slag det vara må 
som faller utanför LANAFORM®:s kontroll. 
LANAFORM® kan inte hållas ansvarigt för följd-, indirekt eller specifik skada. 
Varje underförstådd utfästelse som rör produktens lämplighet är begränsad 
till en tid av två år från dagen för första inköp, så länge ett exemplar av 
inköpsbeviset kan företes. 
Vid mottagandet reparerar eller byter LANAFORM® efter eget fritt skön 
din apparat och skickar tillbaka den till dig. Denna garanti gäller endast 
via LANAFORM®:s Service Centre®. Varje försök att utföra service på denna 
produkt av annan än LANAFORM®:s Service Centre gör att denna garanti 
upphör att gälla.
Fotografier och andra bilder på produkten i denna handbok och på 
emballaget är så verklighetstrogna som möjligt men det finns ingen garanti 
att likheten med produkten är perfekt.

 CS - ÚVOD 
Děkujeme vám za zakoupení přístroje „Dolce“ značky LANAFORM®. 
Tento přístroj pro pedikúru „Dolce“ vašim nohám vrátí díky náležité 
péči jejich přirozenou hebkost. Peelingová péče je ideální pro vyhlazení 
poškozené, suché a hrubé pokožky nohou a pat. Pomocí abrazivního 
rotačního kotouče se snadno zbavíte odumřelých buněk pokožky na nohou.   

 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY, 
ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ : 
•  Přístroj není určen k použití osobami se sníženými tělesnými, smyslovými či 

duševními schopnostmi (včetně dětí) ani osobami s nedostatkem znalostí 
či zkušeností, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich 

bezpečnost nebo pokud nebyly předem poučeny o použití tohoto přístroje. 
Je třeba zajistit, aby si s přístrojem nehrály děti.

•  Používejte tento přístroj výhradně v souladu s návodem k použití 
popsaným v této příručce.

•  Ověřte, zda napětí ve vaší elektrické síti odpovídá údaji o napětí přístroje.
•  Přístroj chraňte před zdroji tepla, jako jsou kamna, radiátory atd. 
•  Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.
•  Nezapojujte ani neodpojujte zástrčku nebo elektrický transformátor 

přístroje mokrýma rukama.
•  V případě poškození napájecího kabelu je nutné jej nahradit obdobným 

kabelem, který získáte od dodavatele nebo v jeho servisním středisku.
•  Před čištěním přístroj odpojte od elektrické sítě.
•  Neomývejte celý přístroj vodou a neponořujte jej do vody. Prostudujte si 

pokyny pro čištění uvedené v této příručce.
•  Pokud vám přístroj spadne do vody, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě 

a teprve poté jej vytáhněte.
•  Žádný elektrický přístroj nesmí nikdy zůstat zapojený bez dozoru. Pokud 

přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze sítě.
•  Napájecí kabel nepokládejte na horký povrch.
•  Přístroj nikdy nepoužívejte na místech, kde se používají aerosolové 

přípravky (spreje), ani v místnostech, do kterých je přiváděn kyslík.
•  Nepoužívejte přístroj pod pokrývkou či polštářem. Přehřátí by mohlo vést k 

požáru, úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění.
•  Tento přístroj nikdy nepoužívejte v místnosti, v níž je teplota vyšší 

než 40 °C.
•  Je-li přístroj uskladněn v místnosti, kde je nízká teplota, doporučuje se 

před jeho zapnutím v teplejším prostředí několik minut vyčkat.  Důsledkem 
kondenzace by se totiž mohly objevit kapky vody, což by mohlo fungování 
přístroje narušit. 

•  Nezakrývejte ani nepodkládejte přístroj oděvy ani jinými látkami. 
•  Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. 
•  Máte-li obavy o své zdraví nebo se jakkoliv léčíte, poraďte se před použitím 

tohoto přístroje s lékařem.
•  Pokud při používání tohoto přístroje cítíte jakoukoli bolest, okamžitě jej 

přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
•  Nepoužívejte přístroj při jednom použití déle než 30 minut. Mezi každým 

použitím je nutné dodržet hodinovou pauzu. 
•  Zařízení nikdy nepoužívejte na části těla, kterou máte oteklou či zanícenou 

nebo na ní máte vyrážku. 
•  Přístroj je zakázáno používat bez vyjádření lékaře v těchto případech: 

jste-li těhotná nebo kojíte, trpíte-li cukrovkou, máte-li na kůži tetování 
nebo mateřská znaménka, máte-li rakovinu kůže nebo nezvykle vybledlá 
místa na kůži, užíváte-li léky či máte-li jakýkoliv problém s nohama, jako je 
mykóza na nehtech nebo příliš citlivá kůže. Vpřípadě jakékoliv pochybnosti 
se před použitím přístroje „Dolce“ poraďte s lékařem.

SOUČÁSTI PŘÍSTROJE(VIZ OBRÁZEK A NA ZAČÁTKU TÉTO 
PŘÍRUČKY):
1. Hlavní část (1)
2. Ochranný kroužek (2)
3. Víko (3)



26

4. Sběrná nádobka na zbytky kůže (4)
5. Abrazivní kotouč (5)
6. Elektrický adaptér (6)  
7. Čisticí kartáček (7)

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ(VIZ OBRÁZEK B NA ZAČÁTKU TÉTO PŘÍRUČKY) 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Pro optimální výsledek si namočte nohy na 15 minut do teplé 
vody, osušte je a až poté použijte přístroj „DOLCE“. Nakonec nohy 
opláchněte a promažte je výživným krémem. 
1. Otevřete kryt. (a)
2. Zapněte přístroj do zásuvky a připojte druhý konec k hlavní části přístroje. 
3. Přepněte páčku do polohy 1. (b)
4.  Uchopte hlavní část přístroje a rotačními pohyby jej použijte na zatvrdlou 

kůži, abyste ji odstranili. Nezůstávejte na jednom místě, provádějte spíše 
rotační pohyby na větší ploše, abyste kůži nepodráždili.

5.  V případě silnější zatvrdlé kůže přepněte páčku do polohy 2. (b)
6.  Držte horní část ochranného kroužku směrem ke svému obličeji a upravte 

úhel nástavce hlavní části přístroje tak, aby vám zbytky kůže nemohly 
vystřelit do obličeje.

7.  Po použití přemístěte páčku do polohy zastavení a odpojte adaptér od 
přístroje i ze sítě.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ
1.  Otočte ochranným kroužkem ve směru hodinových ručiček, abyste ho 

oddělili od hlavní části přístroje. (c & d)
2.  Zvedněte abrazivní kotouč vertikálně nahoru a oddělte ho od nádobky na 

zachycování zbytků zatvrdlé kůže. (e)
3.  Nádobku vytáhněte také směrem nahoru a oddělte ji od hlavní části 

přístroje. (f)
4.  Vyprázdněte nádobku na zachycování zbytků zatvrdlé kůže, nakonec 

použijte čisticí kartáček. (g)
5.  Při opětovné montáži přístroje nejprve nasaďte nádobku a zkontrolujte 

směr magnetu. (h)
6.  Umístěte abrazivní kotouček na nádobku a správně jej upevněte. (i)
7.  Srovnejte kruhovou vypouklinu na hlavní části přístroje s vypouklinou 

na bezpečnostním kroužku a otočte ho poté proti směru hodinových 
ručiček. (j & k)

8.  Pokud přístroj nepoužíváte, zakryjte ho krytem. (l)

ÚDRŽBA A UCHOVÁVÁNÍ:
ÚDRŽBA
•  Všechny součásti přístroje po každém použití očistěte dle výše uvedeného 

postupu, vnější část otřete mírně vlhkým hadříkem.
• Nepoužívejte čisticí prostředky ani ředidlo.
SKLADOVÁNÍ
Přístroj uchovávejte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí. Před 
uložením jej očistěte a osušte.

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 ztráty zájmu 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. 
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. 
Fotografie a jiné obrázky produktu v tomto návodu nebo na obalu 
představují co možná nejvěrnější znázornění výrobku, nelze však zaručit, že 
výrobku dokonale odpovídají.

 BG - ВЪВЕДЕНИЕ 
Благодарим ви, че купихте уреда „Dolce“ на LANAFORM®. 
Истинска грижа за ходилата, уредът за педикюр „Dolce“ ще върне 
естествената мекота на вашите ходила. Тази ексфолираща грижа, 
която е предназначена за изглаждане на кожата на ходилата и петите, 
е идеална за захабени, сухи и грапави ходила. Благодарение на своя 
абразивен въртящ се диск, повърхностният слой от мъртви клетки на 
вашите ходила ще бъде премахнат.  

 ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ УРЕД, ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ 
ИНСТРУКЦИИ, ОСОБЕНО ТЕЗИ НЯКОЛКО ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ: 
•   Този уред не е предназначен за употреба от лица, включително 

и деца, които имат намалени физически, сензорни или умствени 
способности, или от лица, които нямат опит или познания, освен 
ако те не използват изделието с помощта на друго лице, което е 
отговорно за тяхната безопасност, контролира ги или инструктира 
предварително за използването на уреда. Не трябва да се позволява 
на деца да си играят с този уред.

•  Не използвайте уреда по друг начин, освен по описания в това 
ръководство.
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