
Limpia
BEAUTY

E-IM-Limpia-001.indd   1E-IM-Limpia-001.indd   1 26/06/2020   16:34:5326/06/2020   16:34:53



5

4

2

3

1

7

8

9

10

11

12 13

6

E-IM-Limpia-001.indd   2E-IM-Limpia-001.indd   2 26/06/2020   16:34:5526/06/2020   16:34:55



E-IM-Limpia-001.indd   3E-IM-Limpia-001.indd   3 26/06/2020   16:35:0026/06/2020   16:35:00



ČESKY

PŘEDSTAVENÍ
Efektivní odstranění pupínků, 
černých teček a nečistot po-
mocí zařízení Limpia. Odstra-
ňuje černé tečky pomocí sání 
a hloubkově čistí pleť This 
blackhead suction device 
deeply cleanses the skin, pod-
poruje zdravý vzhled pleti a její 
omlazení pomocí sacího me-
chanismu. Poskytuje indivi-
duální péči a čištění podle 
vašich potřeb.

PREVENTIVNÍ PRO-
HLÁŠENÍ
report_problem Prosím přečtěte si všechny 
instrukce před použitím pří-
stroje Limpia, především zá-
kladní bezpečnostní informa-
ce.

camera_alt Fotografie a jiné obrázky pro-
duktu zobrazené v tomto 
manuálu a na obalu jsou co 
nejpřesnější, ale nemusí být 
dokonalou reprodukcí produktu.

report_problem Nebezpečí
Toto zařízení není určeno pro 
použití osobami, včetně dětí, 
se sníženými fyzickými, smys-
lovými nebo duševními 
schopnostmi nebo osobami s 
nedostatkem zkušeností nebo 
znalostí, pokud na ně nemůže 
dohlížet někdo odpovědný za 
jejich bezpečnost nebo je pou-
čit o tom, jak zařízení používat. 
Děti by měly být pod dohle-
dem, aby bylo zajištěno, že si se 
zařízením nebudou hrát.

Zkontrolujte, zda napětí vaší sí-
tě odpovídá napětí vašeho za-
řízení.

Nikdy nezapojujte ani neodpo-
jujte zařízení ze sítě mokrýma 
rukama.

Pokud je přívodní kabel poško-
zen, musí být nahrazený 
podobným kabelem, který je 
dostupný u dodavatele nebo v 
poprodejním oddělení dodava-
tele.

Elektrické spotřebiče by nikdy 
neměly zůstat bez dozoru, 
když jsou připojeny. Pokud za-
řízení nepoužíváte, vypojte 
jej.

Nikdy nepoužívejte zařízení v 
místnosti, kde se používá aerosol 
(sprej) nebo v místnosti, kde se 
podává kyslík.

report_problem Varování
Neponořujte zařízení do vody 
nebo jiných kapalin a přečtěte 
si pokyny k čištění v tomto ná-
vodu.

Udržujte zařízení mimo zdroje 
tepla, jako jsou kamna, radiátory 
atd.

Nenechávejte zařízení na pří-
mém slunečním záření.

Nenabíjejte zařízení během po-
užívání nebo pokud je mokré.

Odpojte zařízení před jeho 
čištěním.

Přívodní kabel udržujte dál od 
horkých povrchů.

Nikdy nepoužívejte zařízení v 
místnosti s teplotou vyšší než 
40°C.

Lithium-ion nabíjecí baterie 

nesmí být rozebraná, zahřátá
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spálená, nebo vystavená vodě. 

Před použitím baterii nenabíjej-
te!

Při používání přístroje nesmí
voda, nebo např. zbytky krému 
z pokožky proniknout do pří-
stroje, protože by mohlo dojít 
k poruše.

report_problem Opatření
Používejte zařízení v souladu s 
činnostmi uvedenými v tomto 
návodu k použití.

Toto zařízení je určené výhradně 
k ošetření dospělého lidského 
obličeje (kromě pohyblivé ob-
lasti očí a rtů).

Nepoužívejte přístroj na zvířa-
tech!

Všechny šperky (náhrdelníky, 
náusnice) a kontaktní čočky mu-
sí být sundány předtím, než za-
čnete přístroj používat.

Nepoužívejte toto zařízení k 
podpoře nebo náhradě lékař-
ských aplikací.

Nikdy nepoužívejte toto zařízení 
na části těla, které jsou oteklé, 
popraskané nebo zanícené, nebo 
pokud máte kožní vyrážku.

Zařízení nesmí používat pa-
cienti s alergiemi, kožními 
chorobami (např. opar, cévní 
onemocnění nebo kožní 
novotvary), dermatitidou, 
otoky, ekzémy a jinými vážný-
mi (kožními) poraněními.

Nepoužívejte zařízení v ob-
lastech kůže, kde byly prová-
děny kosmetické zákroky.

Nepoužívejte zařízení bezpro-
středně po vystavení slunci ne-
bo při spálení.

Nepoužívejte přístroj v citlivzch 
oblastech obličeje (např. oči, 
pusa, uši, krk) hrozí zde riziko 
zranění!

Pokud při použití zařízení ucítíte 
jakoukoliv bolest, okamžitě pře-
staňte přístroj používat a poraď-
te se se svým lékařem.

Pokud máte obavy o své zdraví 
nebo podstupujete lékařské 
ošetření, poraďte se před použi-
tím tohoto zařízení s doktorem.

Nepoužívejte toto zařízení bez 
lékařské rady pokud: jste tě-
hotná nebo kojíte, máte cuk-
rovku, tetování nebo znamínka 
krásy, máte rakovinu kůže, nebo 
neobvyklé zabarvení, nebo uží-
váte léky.

Při nesprávném použití může 
být nebezpečný!

Toto zařízení používejte pouze 
v domácích podmínkách.

ČÁSTI 
PŘÍSTROJE insert_photo 1
1    Umístění náhradních hlavic
2    Tlačítko Stop/Start
3    Ovládací tlačítko sacího 
       výkonu
4     Světelné označení ú rovně 
       intenzity sání (3 ú rovně) a    
       ú rovně baterie
5    USB nabíjecí konektor 
6    USB nabíjecí kabel
7    Normální hlavice
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08 Velká hlavice
09 Malá hlavice
10 Oválná hlavice
11  Mikrodermabraní hlavice 
12  Náhradní filtry
13  Náhradní těsnící kroužky

INSTRUKCE K POUŽITÍ

Kožní test
24 hodin před použitím zařízení 
proveďte kožní test. Testujte za-
řízení na nejnižší úrovni intenzi-
ty na malých oblastech krku. 
Pokud jsou testovaná místa po 
24 hodinách zarudlá nebo bo-
lavá, zařízení nepoužívejte.

Použití insert_photo 2 & insert_photo 3

info_outline Před začátkem použití 
přístroje se ujistěte, že 
pokožka vašeho obličeje je 
čistá, suchá a bez jakýchko-
liv zbytků pudru, krému ne-
bo make-upu.

Přístroj Limpia je připraven k 
použití. Doporučujeme po-
užití přístroje jednou týdně 
pro smíšenou a mastnou 
pleť, a jednou za 4 dní pro 
normální a citlivou pleť.
1  Pro vyčištění vaší pleti 

otevřete póry horkým 
obkladem nebo obli-
čejovou saunou.

2  Vyberte hlavice, kte-
rou chcete, a 
umístěte ji na sací 
hlavu.

3  Stiskněte tlačítko STOP/
START pro spuštění pří-
stroje Limpia a vyzkoušejte 
intenzitu sání na hřbet vaší 
ruky. Pokud je potřeba, 
přenastavte intenzitu stis-
kem tlačítka ovládání sací-
ho výkonu před použitím na 
obličeji.

info_outline Zařízení se vždy spustí 
na nejmenší výkon sání

4  Postupujte podle pokynů níže 
v závislosti na oblast, která 
má být ošetřena (insert_photo 3).

info_outline Aplikační tlak musí být pří-
jemný, ne bolestivý. Po ošetření 
může být obličej mírně za-
rudnutý.

Čelo: Pohybujte zařízením po-
malu a rovnoměrně od středu 
čela směrem ven. Opakujte 
tento pohyb, dokud nebude 
celá tato část ošetřena.

Nos: Začněte od horní části no-
su a postupujte směrem dolů. 
Tento pohyb opakujte na 
pravou a levou stranu nosu. 
Tváře: Přibližně 2 cm od očí 
přesuňte zařízení směrem k 
vnější straně obličeje a jemně 
postupujte dolů po tvářích.

Brada: Umístěte zařízení těsně 
pod horní ret a postupujte až 
ke špičce brady.

report_problem Pozor
• Nepoužívejte zařízení na 

stejném místě déle než 2 
sekundy. Pokračujte v po-
hybu po obličeji lineárními 
pohyby. 

• Ujistěte se, že nepoužíváte 
přístroj Lipmia více než 
jednou na stejné oblasti obli-
čeje.

•   Omezte dobu používání na 5 
minut.
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•  Těšně po ošetření můžou být 
na obličeji lehce zarudlé skvr-
ny. To je normální, a za-
rudnutí zmizí samo maxi-
málně po 30 minutách.

•  Nepoužívejte sání na citlivou 
pokožku. Nepoužívejte na 
křehkou pokožku pod očima.

•   Vyhněte se zpoceným ak-
tivitám, jako je sauna, solári-
um nebo vystavení slunci je-
den den před a po ošetření.

5    Po dokončení pečlivě očiště-
te obličej.

6    Naneste hydratační krém ne-
bo masku na zklidnění 
pokožky.

Hlavice insert_photo 1
• Normální hlavice (7): Tato 

hlava poskytuje ideální sací 
povrch pro velké plochy, ja-
ko jsou tváře nebo čelo. 
Vhodné zejména pro nor-
mální až smíšenou pleť.

• Velká hlavice (8): Tato hlavice je 
určena pro mastnější pleť a 
její ještě širší sací plocha 
umožňuje odstranit přeby-
tečný maz. Lze ji použít na ce-
lý obličej kromě pokožky ko-
lem očí.

• Malá hlavice (9): Tato hlavice 
je vhodná pro ošetření hůře 
dostupných míst (nos, bra-
da). Je vhodná i pro citlivou 
pokožku, protože její sání je 
méně výkonné než u běžné 
hlavice (7).

• Oválná hlavice (10): Tento do-

plněk je vhodný zejména k 

vyhlazení vrásek, podpoře 

pružnosti pokožky a prokr-

vení obličeje.

• Mikrodermabrazní hlavice (11): 
Tato hlava je vhodná pro pee-
ling pokožky obličeje. Exfo-
liuje pokožku a odstraňuje 
odumřelou kůži. Neměla by se 
používat příliš často.

NABÍJENÍ
Zařízení můžete nabíjet pomocí 
dodaného kabelu USB. Připojte 
kabel USB k vhodnému síťovému 
adaptéru a do zařízení. Poté za-
pojte síťový adaptér do vhodné 
zásuvky. Zařízení můžete také 
nabíjet pomocí USB nabíjecího 
kabelu přes USB konektor na 
vašem počítači.

Během nabíjení zařízení bude 
blikat červené světlo. Jakmile se 
zařízení nabije, kontrolka se roz-
svítí zeleně.

ÚDRŽBA A 
SKLADOVÁNÍ

Údržba
•   Vyměňte filtr po každém pou-

žití.
•   Očistěte přístroj měkkým 

suchým hadříkem. 
•   Dezinfikujte hlavice běžným 

dezinfekčním prostředkem 
po každém použití.

•   K čitění zařízení nikdy nepou
    žívejte rozpouštědla.

Skladování
Po vyčištění a vysušení za-
řízení uložte na suchém a 

chladném místě mimo dosah 

dětí.
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TECHNICKÁ SPEC-
IFIKACE
•   Označení produktu: LA131311 
•   5 vyměnitelných hlavic
•   3 úrovně výkonu
•   10 náhradních filtrů
•   5 náhradních těsnících krouž 
     ků
•   Dobíjecí baterie: 450 mAh
•   Životnost baterie: 65 mins
•   Doba nabíjení: 60 min
•   Příkon: 3W
•   Napětí: 5V
•   Rozměry: 19 x 4.2 cm
•   Hmotnost: 290g

RADY TÝKAJÍCÍ SE LI-
KVIDACE ODPADU
Všechny obaly jsou složeny z 

materiálů, které nepředstavují 
žádné nebezpečí pro životní 
prostředí a které lze zlikvidovat 

ve vašem místním třídicím stře-

disku a použít je jako druhotné 

suroviny. Karton lze vyhodit do 

koše na recyklaci papíru. 

Obalovou fólii musíte odnést do 

místního třídícího a recyklační-
ho střediska.

Po ukončení používání zařízení 
jej prosím zlikvidujte způsobem 

šetrným k životnímu prostředí a 

v souladu se zákonem. Před likvi-

dací vyjměte baterii a odevzdejte 

je na sběrném místě, aby byla 

možná jejich recyklace.

Použité baterie by neměly být za 

žádných okolností vyhazovány 

do domovního odpadu.

OMEZENÁ ZÁRUKA

LANAFORM poskytuje na tento 
produkt záruku na jakoukoli 
vadu materiálu nebo výrobní 
vadu po dobu dvou let od data 
nákupu, s výjimkou okolností 
popsaných níže. Záruka 
LANAFORM se nevztahuje na 
škody způsobené běžným 
opotřebením tohoto výrobku. 
Kromě toho se záruka vztahu-
jící se na tento produkt 
LANAFORM nevztahuje na 
škody způsobené hrubým ne-
bo nevhodným nebo ne-
správným používáním, neho-
dami, použitím neauto-
rizovaného příslušenství, 
změnami provedenými na pro-
duktu nebo jinými okolnostmi,  
jakéhokoliv druhu, tzn. mimo 
kontrolu LANAFORM.

LANAFORM nemůže nést od-
povědnost za jakýkoli druh ve-
dlejších, nepřímých nebo spe-
cifických škod.

Všechny implicitní záruky tý-
kající se vhodnosti produktu 
jsou omezeny na dobu dvou 
let od prvního data nákupu, 
pokud lze dodat kopii dokladu 
o koupi.

Po přijetí vašeho spotřebiče 
LANAFORM podle svého uvá-
žení znovu opraví nebo vymě-
ní a vrátí vám jej. Záruka je 
platná pouze prostřednictvím 
servisního centra LANAFORM. 
Jakýkoli pokus o údržbu toho-
to produktu osobou jinou než 
servisním střediskem 
LANAFORM způsobí ne-
platnost této záruky.
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