
Lanaform Beuty Light 
Návod k obsluze 

 
Děkujeme vám za zakoupení světla proti vráskám a pigmentovým skvrnám Lanaform® Beauty Light. 
Beauty Light, váš nový partner pro krásu, využívá techniku pulzního světla. Toto světlo je neinvazivní 
a netepelné. Díky různým barvám světla o různých vlnových délkách má blahodárné účinky na kůži. 
 
Toto zařízení má dvě hlavy, z nichž každá má specifické vlastnosti: 
 
Infračervené a červené světlo: Toto světlo je zvláště účinné pro podporu a obnovu buněk a zejména 
obnovu fibroblastů, které produkují kolagen a elastin. To tak pomáhá snižovat dopady stárnutí kůže, 
pleť bude jasnější a zářivější. Vrásky a jemné linky jsou vymazány, vaše pokožka je hladší a pružnější a 
vaše pleť je zářivější. 
 
Zelené světlo: příznivě působí na skvrny způsobené hyperpigmentací. Redukuje stárnutí skvrn. 
 
 
Klinická studie provedená s přístrojem Beauty Light prokázala následující výsledky: 
- 90% * žen dotazovaných uvedlo, že mají méně vrásek a jemných linek a jejich pokožka byla hladší, 
pevnější a pružnější. Pleť je omlazená a obličejové skvrny jsou redukovány. 
-85% * Z nich uvedlo, že jejich oči byly jasnější a byly vymazány známky únavy na tváři. 
* Výsledky dosažené po klinické studii provedené u 20 žen ve věku mezi 30 a 60 let při denním 
provozu po dobu 28 dní. 
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Kompaktní a snadno ovladatelný, můžete dosáhnout i v domácím prostředí výsledků jako v 
kosmetickém salonu. Beauty Light je vhodný pro všechny typy pleti. 
 
Dříve než začnete přístroj používat, přečtěte si všechny pokyny, především následující 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. 
Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti. 
- Používejte toto zařízení pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu. 
- Před použitím zařízení zkontrolujte stav napájecího kabelu. Ujistěte se, že přístroj není nijak 
poškozen. 
- Používejte pouze originální doplňky a příslušenství Lanaform®. 
- Nenechávejte přístroj na přímém slunečním světle. 
- Nepřipojujte ani neodpojujte zástrčku nebo elektrický transformátor přístroje mokrýma rukama. 
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen obdobným kabelem. K dispozici je u 
dodavatele nebo dovozce. 
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen obdobným kabelem. K dispozici je u 
dodavatele nebo dovozce. 
- Před čištěním odpojte zařízení od napájení. 
- Nemyjte celou jednotku vodou a neponořujte ji do vody. Postupujte v souladu s pokyny pro čištění v 
tomto návodu. 
- Odpojte přístroj, který spadl do vody, dříve než sáhnete do vody. Přístroj není vodotěsný a nesmí 
být používán ve vaně nebo sprše! 
- Elektrické zařízení by nikdy nemělo zůstat připojené bez dozoru. Odpojte jej, když ho nepoužíváte. 
- Udržujte napájecí kabel v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla. 
- Nepoužívejte toto zařízení pod krytem nebo pod polštářem. Nezakrývejte ho. Nadměrné teplo může 
způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění. 
- Jestliže přístroj skladujete v místnosti s rozdílnou teplotou než v místnosti, kde ho budete používat, 
tak před použitím nechte několik minut přístroj tepelně stabilizovat. 
- Tento přístroj nikdy nepoužívejte v místnosti, jejíž teplota přesahuje 40 ° C. 
- Neumisťujte oděvy nebo ručníky pod nebo na přístroj. 
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Nepoužívejte toto zařízení k nahrazení léčebných 
postupů. 
- Nepoužívejte tento výrobek před spaním. Světlo má stimulující účinek, který může bránit usnutí. 
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti sprchy nebo vodovodního kohoutku. 
- Pokud máte obavy o vaše zdraví nebo se léčíte, poraďte se s lékařem před použitím tohoto 
přístroje. 
- Udržujte zařízení v pohybu při jeho používání. 
- Toto zařízení nepoužívejte po dobu delší než 30 minut. Počkejte mezi každým použitím (24 hodin). 
Viz níže uvedené pokyny. 
- Nikdy nepoužívejte toto zařízení na části těla, která je oteklá nebo zanícená, nebo pokud máte kožní 
vyrážku. 
- Nepokládejte přístroj přímo k vašim očím, když ho používáte v blízkosti očí. Zavřete oči nebo 
použijte ochranu, pokud jste citliví. 
- Pokud se při používání tohoto přístroje objeví nějaká bolest, okamžitě ho přestaňte užívat a poraďte 
se s lékařem. 
- Nepoužívejte tento přístroj bez konzultace s lékařem v následujících případech: jestliže jste těhotná 
nebo kojíte, jestliže trpíte onemocněním štítné žlázy a jste léčeni, jestliže trpíte léčením způsobujícím 
fotosenzitivitu, máte rakovinu kůže, máte neobvyklé zbarvení kůže, pokud máte nadměrně citlivou 
pokožku nebo pokud používáte krémy nebo masti aktivující teplo. Pokud si nejste jisti, poraďte se s 
lékařem před použitím Beauty Light. 



 
Části přístroje (viz obr. 1 na začátku návodu k použití) 
(1) Vyměnitelná LED hlavice (červená a zelená) 
(2) Základna LED hlavy 
(3) Tlačítko pro odpojení hlav 
(4) Tlačítko napájení (zap / vyp) 
(5) Volba režimu 
(6) Elektrická zástrčka a napájecí zástrčka 
 
Návod k obsluze 
Použití 
1. Před zahájením ošetření obličeje se ujistěte, že je kůže a krk čistá a suchá. 
Pozn.: Chcete-li léčbu zvýšit účinnost, doporučujeme předem použít svůj obvyklý krém proti stárnutí. 
2. Zvolte hlavu, kterou chcete použít, abyste dosáhli požadovaného efektu. Držte rukojeť pevně a 
zatlačte na hlavu, dokud neuslyšíte "kliknutí". Začněte tím, že zatlačíte horní část hlavy (viz obr. 2). 
3. Zapojte přístroj do sítě. 
4. Přímo umístěte světlo do kontaktu s obličejem podle následujících pokynů: 
 
Doporučujeme následující postup, abychom zaručili optimální výsledky. 
Během prvních osmi týdnů zařízení používejte 24 minut denně: 9 minut v režimu "puls" a 15 minut v 
režimu "konstantní". Poté použijte každé 2-3 dny. Můžete postupně aplikovat dvě ošetření denně se 
dvěma různými hlavami. 
 
Fáze 1: Impulsní režim (kontrolka bliká) 

 
 
1. Rozdělte obličej na tří části (schéma a). Použijete zařízení postupně na těchto třech částech. 
2. Stiskněte tlačítko "0/I" a tlačítko "Režim" pro výběr impulsního režimu (kontrolka bliká). 
3. Spusťte léčbu postupně přes tyto tři části: 
Krk (obr. b): suňte zařízení ze spodu do horní části krku pomocí pomalých kruhových pohybů. 
Líce (obr. c): položte zařízení na roh vašich rtů a posuňte se na tvář a pohybujte se směrem k uším. 
Pokračujte až na vrchní část lícních kostí. Opakujte, pohybujte se doprava a doleva. 
Čelo (obr. d): umístěte přístroj mezi obočí a posuňte ho nahoru. Přesuňte zařízení doprava a doleva. 
Poznámka: Každou část ošetřujte 3 minuty, tj. celkem 9 minut. 
 
Fáze 2: Konstantní režim (kontrolka nesvítí) 

b   
 
1. Tentokrát rozdělte tvář na 5 částí (obr. a). 
2. Opět stiskněte tlačítko "Mode". Světlo už bliká. 
3. Spusťte ošetření, postupně se přesunete do 5 částí: 
 
Levá strana krku (obr. b): posuňte zařízení ze spodu do horní části krku pomocí pomalých kruhových 
pohybů. 



Levá tvář (obr. c): položte zařízení na roh vašich rtů a posuňte se na tvář a pohybujte se směrem k 
uším. Pokračujte až na vrchní část lícních kostí. 
Čelo (schéma d): umístěte přístroj mezi obočí a posuňte ho nahoru. Přesuňte zařízení doprava a 
doleva. 
Pravá tvář (obr. e): umístěte zařízení do rohu vašich rtů, tentokrát na pravé straně a posuňte se na 
tvář a pohybujte se směrem k uším. Pokračujte až na vrchní část lícních kostí. 
Pravá strana krku (obr. f): posuňte přístroj ze spodní části krku na pravou stranu. 
 
Poznámka: Každou část ošetřujte 3 minuty, celkem 15 minut. 
Poznámka: Chcete-li změnit typ ošetření, jednoduše stiskněte tlačítko pro odpojení hlavy a vyměňte ji 
za jinou. 
 
Údržba a skladování 
Údržba 
Odpojte napájecí zdroj. 
Po použití utřete každou hlavu hadříkem lehce namočeným v alkoholu. 
Nepokládejte hlavy pod vodu, abyste je vyčistili! 
 
Skladování 
Po vyčištění a vysušení zařízení uložte na suché místo mimo dosah dětí. 
 
Rady z oblasti likvidace obalů 
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. 
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Záruka: 
- Boneco CR, s.r.o. (dále jen ručitel) se sídlem v Polné poskytuje záruku na kvalitu zařízení, které distribuuje (dále 
jen zařízení), ke kterému jsou připojeny provozní pokyny k těmto záručním podmínkám. 
- Výrobce ručí v rámci záruky, že je zařízení bez fyzických a právních vad. 
- Záruční doba je 24 měsíců pro konečného spotřebitele, 6 měsíců pro komerční použití. 
- Odpovědnost v rámci záruky se vztahuje pouze na vady způsobené příčinami, které jsou vlastní tomuto zařízení. 
- Záruka se nevztahuje na: 
a) části vystavené přirozenému opotřebení 
b) mechanické, tepelné a chemické poškození zařízení způsobené uživatelem 
c) poškození a závady způsobené: 
- nesprávným nebo neslučitelným s pokyny k použití, údržbě nebo skladování 
- nesprávným nebo neslučitelným s instalačními pokyny 
- používáním spotřebního materiálu a příslušenství, které nejsou doporučeny Ručitelem 
- svévolné opravy, změny a konstrukční změny provedené uživatelem nebo jinými osobami – vyšší moc (povodeň, 
oheň nebo blesky atd.) 
d) závady způsobené nevhodným čištěním Zařízení nebo jeho neprovedením 
- Záruka poskytnutá na Zařízení zaniká, pokud jakékoliv neoprávněné osoby (zejména neoprávněným servisním 
střediskem nebo Kupujícím zařízení) provedou opravy, úpravy nebo změny ve struktuře Zařízení. Identifikace 
poškození pečetí, štítků nebo jiných bezpečnostních prvků nebo jejich rozmazání, které znemožňuje čtení 
informací, které jsou na nich obsaženy, lze považovat za pokus o neoprávněné zásahy do zařízení neoprávněné 
osoby a jako výsledek vyprší platnost záruky. 
- Osoba oprávněná v rámci záruky (dále jen „Oprávněná osoba“) je povinna bez zbytečného odkladu nahlásit 
odhalení vady Zařízení. 
- Reklamace na Zařízení v rámci záruky lze podat prostřednictvím obchodu, kde byl nákup proveden, nebo přímo 
u Ručitele (kontaktní údaje jsou níže). 
- Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele 
(kontaktní údaje jsou níže). 
- Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele. 
Zařízení by mělo být v obalu, který jej chrání před mechanickým poškozením během přepravy. 
- Ručitel poskytuje bezplatné odstranění vady do 30 pracovních dnů ode dne doručení vadného Zařízení do 
servisu Ručitele. 
- O tom, jak bude stížnost posuzována, rozhoduje pouze Ručitel. 
- V případě výměny vybavení nebo částí za nové se stávají majetkem oprávněné osoby, zatímco vadné vybavení 
nebo části vyměněné během opravy jsou ve vlastnictví Ručitele. 
- Záruční oprava se nevztahuje na činnosti uvedené v provozní příručce, které je uživatel povinen provádět na 
vlastní náklady (např. výměna spotřebního materiálu, čištění, odstranění vodního kamene, praní, kalibrace atd.) 
- V případě neoprávněné stížnosti budou odpovědné osobě účtovány náklady spojené s její přepravou a 
kontrolou. 

 
- Zařízení předložené k opravě musí být úplné (tj. musí obsahovat všechny prvky původně obsažené v soupravě). 
K opravě se smí přijímat pouze čistá a suchá zařízení zbavená tekutin. Servis si vyhrazuje právo účtovat příjemci 
náklady na uvedení zařízení do stavu, který splňuje požadavky na přijetí na servis. Cena je ekvivalentní jedné 
pracovní hodině servisního zaměstnance. 
- Se Zařízením je třeba podat následující náležitosti: doklad o nákupu formou účtenky nebo faktury (včetně razítka 
obchodu a data nákupu); jasný a přesný popis závady včetně jejího původu a pozorování; Autorizované údaje; 
jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Stížnosti, které neobsahují žádný z prvků 
uvedených v této části, se považují za nepodané, dokud nebudou odstraněny nedostatky. 
- Ve věcech, na které se nevztahují tyto záruční podmínky, se použijí ustanovení občanského zákoníku. 
- Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za vady 
prodaného zboží. 
 
Prohlašuji, že jsem si přečetl a přijímám záruční podmínky 
 
 
……………………………………………………………………………………. 
Podpis kupujícího 
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