
My Nails, pro manikúru a pedikúru     LANAFORM® 

Jsme rádi, že můžeme nabídnout tohoto úžasného pomocníka pro péči o krásu Vašich rukou a nohou. Tento 

snadno přenosný ruční pomocník, My Nails, obsahuje vše, co potřebujete k tvarování, pilování či hlazení nehtů. 

Po jeho používání se budete cítit, jako byste právě odešli z nehtového studia. Hlavice přístroje je pro pečlivou 

detailní práci vybavena LED svítilnou. A navíc, My Nails obsahuje speciální nástavec pro odstranění hrubší kůže 

z rukou a menších mozolů z nohou. Pravidelné používání této soupravy učiní vaše ruce a nohy hebké a krásnější a 

vaše nehty silnější a pevnější. 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM TÉTO SADY PRO MANIKÚRU/PEDIKÚRU SI PEČLIVĚ 

PROSTUDUJTE NÁVOD K POUŽITÍ, ZVLÁŠTĚ PAK NÍŽE UVEDENÉ BEZP.  POKYNY: 

Tento přístroj je určen pro krátkodobé použití. Nemějte jej puštěný déle než 20 minut bez přerušení. 

Bezprostředně následující přestávka v provozu je nejméně 15 minut. 

Neuvažuje se obsluha dětmi a lidmi s omezenými psychickými, tělesnými nebo mentálními schopnostmi bez 
dohledu nad nimi nebo předešlého poučení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. U dětí je třeba dohlížet na 

to, aby si s tímto přístrojem nehrály. Ukládejte mimo dosah dětí. 
Zkontrolujte teplotu zařízení před použitím na citlivé části těla. 

Nepoužívejte zařízení v místnostech s aerosoly, výpary nebo tam, kde je používán kyslík. 

Nepoužívejte toto zařízení pod krytem, pod polštářem. To může vést k přehřátí, což může dále způsobit požár, 
úraz elektrickým proudem nebo zranění osob. 

Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti jakékoli části těla, která je velmi citlivá, ani na nemocných nebo zraněných 

částech těla. 
Nepoužívejte zařízení na zanícené, sluncem spálené nebo popraskané pokožce nebo na jakékoli oblasti zasažené 

dermatologickým problémem. 

Nepoužívejte na vyrážky, bradavice nebo křečové žíly. 
Péče o vaše tělo pomocí „My Nails“ by mělo být snadné a bezbolestné. Pokud máte pocit podráždění u nehtů nebo 

kůže nebo nepříjemné pocity v rukou při používání tohoto výrobku, přestaňte jej používat. Přetrvávají-li 

nepřiměřené reakce, poraďte se s lékařem. 
Nepoužívejte tento přístroj bez konzultace s lékařem, pokud jste těhotná nebo kojíte, pokud máte tetování, 

vyrážku nebo jiné onemocnění kůže, pokud máte nějaké neobvyklé kožní zbarvení, pokud jste začala používat 

jakýkoli lék, nebo pokud máte velmi citlivou pokožku. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem. 
Používejte toto zařízení pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu. 

Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. 

Používání „My Nails“ není náhradou profesionálního ošetření kůže a nehtů. 

 
POPIS OBRÁZKŮ manikúry - pedikúry „My Nails“: 

1. Hlavní část přístroje 

2. Kryt baterií /2xAAA nepřiloženy 

3. Zapínání/vypínání posunutím 
4. LED svícení 

5. Válcová bruska 

6. Středně zrnná kónická bruska 
7. Kužel pro leštění 

8. Safírový kužel 

9. Plstěný kužel 
 

Návod na obsluhu: 

1. Přesuňte spínač do pozice „0“, tzn. „Vypnuto“. Jemným přitlačením na západku krytu baterií tento 

odjistěte a posunem v podélně ve směru k okraji přístroje sejměte. Vložte baterie (2 x AAA 1,5 
V nenabíjecí) orientované v souladu s nákresem polarity uvnitř přístroje. Uzavřete prostor baterií 

krytem zasunutím jeho jazýčku do otvoru, přiklopte a jemným přitlačením zajistěte západku. 

2. Vyberte nástroj, se kterým chcete pracovat a vsuňte jeho stopku (hřídelku) do otvoru přístroje, který se 
nachází vedle LED svícení umístěného na pozici 4 obrázku.  

3. Přesunutím spínač do pozice „ON“ uvedete přístroj do funkce. 

4. Pro větší účinek a lepší výsledek doporučujeme neumývat si ruce nebo nohy před použitím přístroje. 

Po použití doporučujeme ošetřit kůži zvlhčujícím a zklidňujícím hydratačním krémem (není součástí 

balení). 

 
Vyměnitelné nástroje manikúry a pedikúry pro profesionální výsledek v domácích podmínkách:  

1. Válcová bruska je ideální nástroj pro odstranění různých povrchů Vašich nehtů na rukou a na nohou, 

které jsou silné. Na tvrdou a mozolnatou kůži působte nástrojem zlehka. 
2. Středně zrnná kónická bruska slouží k tvarování nehtů k dokonalosti. Jemně klouzejte bruskou kolem 

nehtů, dokud nemají tvar a délku podle Vašich představ. 

3. Kužel pro leštění bezpečně leští opilované nehty rukou a nohou až vypadají hebce.  
4. Safírový kužel se užívá pro odstranění mozolů a okolní mrtvé kůže. Pracujte kruhovými pohyby. 

5. Plstěný kužel odstraňuje malé skvrnky a jemné okraje nehtů. Používejte pravidelně pro menší křehkost 

nehtů. 

 

Údržba  

 Vyjměte nástroj a nechte jej vychladnout před čistěním 

 Nečistěte nástroj namáčením do kapaliny, nenamáčejte jej. 

 Jemně použijte suchou čistou látku. 

 Nikdy nepoužívejte brusivo, ocelový kartáč, olej, petrolej (benzín), ředidla, čističe nábytku a skel. 

Skladování 

 Ukládejte zařízení do boxu ne bezpečné, suché a chladné místo. 

 Vyhněte se kontaktu zařízení s ostrými nebo špičatými předměty, které by mohly poškodit povrch. 

 

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. 

Když se rozhodnete ukončit používání zařízení, chovejte se prosím přátelsky k životnímu prostředí a v souladu s 

platnou právní úpravou. Před likvidací odstraňte baterie a tyto odevzdejte do sběrných nádob k tomu určených pro 
následnou recyklaci. 

Upozornění: Použité baterie nesmí být v žádném případě likvidovány s běžným odpadem z domácnosti!!! 

 

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. 
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