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ÚVOD
Ďakujeme, že ste si kúpili prístroj Diamond Dermabrasion od spoločnosti LANAFORM®. 
Prístroj Diamond Dermabrasion využíva techniku mikrodermálnej abrázie, a to vďaka trom brúsnym násadcom na 
báze diamantu a priebežnému odsávaniu. 
Tieto diamantové hlavy umožňujú odstraňovať odumretú kožu, čím sa zmierňujú vplyvy starnutia pokožky.
V klinickej štúdii sa preukázalo, že prístroj Diamond Dermabrasion od spoločnosti Lanaform® je účinnejší ako domáci 
peeling a že jeho účinok je dokonca porovnateľný s peelingom vykonaným v kozmetickom salóne. 
Prístroj zlepšuje celkový vzhľad pokožky, ktorá je hladšia, mladšia a jemnejšia.
Navyše, vďaka svojmu exfoliačnému účinku prístroj Diamond Dermabrasion redukuje chyby pleti vyhladením 
jemných aj hlbších vrások, zmiernením škvŕn, odstránením čiernych bodiek a známok únavy.
Pleť vyzerá zdravšie, pružnejšie a je rozjasnená už po prvej aplikácii.
Tento produkt je vhodný pre mastnú pleť, ako aj na citlivejšiu pokožku.

  - 100 % žien, ktoré použili tento prístroj, zistilo, že prístroj Diamond Dermabrasion je lepší než domáci peeling.
  - 100 % z nich zistilo, že ich pokožka je hladšia, mladšia, jemnejšia a zdravšia.
  - 96 % z nich zistilo, že tento prístroj redukoval nedokonalosti pleti a omladil pokožku.
  *Výsledky získané po klinickej štúdii uskutočnenej s 25 ženami vo veku od 30 do 60 rokov po dvoch aplikáciách  
   týždenne po dobu 21 dní.

SKÔR, AKO ZAČNETE PRÍSTROJ POUŽÍVAŤ, PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY, POZORNOSŤ VENUJTE NAJMÄ 
NASLEDUJÚCIM ZÁKLADNÝM BEZPEČNOSTNÝM OPATRENIAM: 
• Prístroj nie je určený na používanie osobami so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami  
 (vrátane detí) ani osobami s nedostatkom vedomostí o prístroji alebo skúseností s ním, pokiaľ tieto osoby nie sú  
 pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im táto osoba neposkytla pokyny týkajúce sa používania  
 tohto výrobku. Dohliadnite na to, aby sa deti nehrali s prístrojom.
• Tento prístroj používajte len podľa návodu uvedenom v tejto príručke.
• Skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu prístroja.
• Prístroj vždy klaďte na rovný, tvrdý a vodorovný povrch. Držte ho v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú  
 rozohriate panvice, radiátory atď. 
• Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.
• Nezapájajte, ani neodpájajte zástrčku alebo elektrický transformátor prístroja mokrými rukami.
• V prípade poškodenia elektrického kábla je nutné nahradiť ho káblom, ktorý získate od dodávateľa alebo v jeho  
 servisnom stredisku.
• Pred čistením prístroj odpojte od zdroja napájania.
• Neumývajte celú jednotku vodou, ani ju neponárajte. Prečítajte si odporúčania týkajúce sa čistenia uvedené v tejto  
 príručke.
• Ak vám prístroj spadne do vody, ihneď ho odpojte od elektrickej siete a až potom ho zdvihnite.
• Prístroj nesmie nikdy zostať bez dozoru, keď je zapojený do siete. Ak sa nepoužíva, odpojte ho zo zdroja napájania.
• Napájací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od horúcich povrchov.
• Nikdy tento prístroj nepoužívajte  v miestnosti, kde sa používajú aerosolové výrobky (spreje), ani v miestnosti, do  
 ktorej sa vpúšťa kyslík.
• Nepoužívajte tento prístroj pod dekou ani pod vankúšom. Nadmerné teplo môže spôsobiť požiar, zasiahnutie  
 osoby elektrickým prúdom alebo zranenia.
• Nikdy nepoužívajte tento prístroj v miestnosti, kde je teplota vyššia ako 40 °C.
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• Ak sa prístroj skladuje v miestnosti s nízkou teplotou, je vhodné počkať niekoľko minút predtým, ako ho použijete   
 v  prostredí s vyššou teplotou. Môžu sa pritom vytvoriť kvapky vody v dôsledku kondenzácie, čo môže ovplyvniť   
 fungovanie prístroja. 
• Nedávajte odevy ani iné látky pod prístroj ani na prístroj. 
• Tento prístroj je určený len na domáce používanie. 
• Ak máte obavy o svoje zdravie alebo podstupujete nejakú liečbu, pred použitím tohto prístroja sa poraďte s   
 lekárom.
• Ak pri používaní tohto prístroja pocítite akúkoľvek bolesť, ihneď prestaňte zariadenie používať a poraďte sa s   
 lekárom.
• Nepoužívajte tento výrobok dlhšie ako 30 minút naraz. Medzi jednotlivými použitiami je potrebné dodržiavať   
 prestávky v trvaní jednej hodiny. V každom prípade odporúčame používať prístroj Diamond Dermabrasion   
 maximálne dvakrát týždenne v závislosti od typu vašej pokožky, celkovo 15 minút na tvár a krk a 5 minút na dekolt.
• Prístroj nikdy nepoužívajte na časť tela, na ktorej je opuch alebo zápal, prípadne vyrážka. 
• V nasledujúcich prípadoch je zakázané používať tento prístroj bez konzultácie s lekárom: ak ste tehotná alebo   
 dojčíte, máte na pokožke tetovanie, materské znamienka, trpíte rakovinou kože, máte na koži nezvyčajné škvrny,   
 užívate lieky alebo máte príliš citlivú pokožku. Ak  máte jednoducho pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom ešte   
 predtým, ako začnete používať prístroj Diamond Dermabrasion.

ZLOŽENIE PRÍSTROJA (pozrite si obrázok na začiatku pokynov):
(1) Tlačidlo spustenia a zastavenia  
(2) Zvýšenie rýchlosti odsávania 
(3) Zníženie rýchlosti odsávania 
(4) Svetelné ukazovatele intenzity
(5) a) Hlavná rukoväť prístroja 
      b) Filter hlavnej rukoväte
(6) Extra mäkká hadička 
(7) 3 diamantové hlavy:
a) hrubozrnná
b) jemnozrnná
c) na presnosť
(8) Zrkadlo  
(9) Otvor puzdra
(10) Elektrický kábel a konektor napájania
(11) Náhradné filtre 

RADY TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA
Návod na použitie 
1. Zasuňte konektor prístroja do otvoru na to určeného a elektrickej zásuvky (bod 10).
2. Potom otvorte puzdro podľa obrázku vyššie (bod 9).
3. Uchopte hlavnú rukoväť prístroja (bod 5) a vyberte diamantovú hlavu v závislosti od časti tela, ktorú chcete ošetriť (bod 
7 (a-b-c)). 
- Úzka hlava je určená pre najcitlivejšie časti tváre. 
- Z ďalších dvoch hláv je jedna určená na intenzívnejšiu abráziu pre mastnú pokožku a druhá na menej intenzívnu abráziu 
pre citlivú pokožku.
Napokon stačí vložiť vybraný násadec do rukoväte.



SK

6

SK

HGFEDCBA

6

4. Následne stlačte tlačidlo spustenia (bod 1) na zapnutie prístroja a vyberte požadovanú rýchlosť odsávania pomocou 
dvoch tlačidiel na to určených (body 2 a 3).
Pri prvom použití odporúčame používať najnižšiu intenzitu a zvyšovať ju postupne v závislosti od typu vašej pokožky
5. Postupujte podľa pokynov v závislosti od ošetrovanej oblasti.

a) Čelo a vrásky na čele:
 Prejdite pomaly z oblasti medzi obočím a pomaly postupujte po čele smerom hore.
  Od tejto stredovej línie začne viesť diamantovú hlavu doprava a opakujte tento krok, kým táto časť nebude úplne   
  ošetrená. 
 Začnite znova v stredovej línii čela a ošetrite aj ľavú stranu čela.
b)Oči a jemné vrásky v kútikoch očí:
 Asi 2 cm od očí veďte diamantovú hlavu smerom k vlasovej časti. Udržujte kožu napnutú a v prípade potreby si   
 pomáhajte druhou rukou. 
c)Líca:
 Podobne, ako v prípade ošetrenia oblasti očí, presúvajte diamantovú hlavu smerom k vonkajšej časti tváre a pozdĺž líc  
 postupujte pomaly nadol. Vždy majte pokožku napnutú.
d)Nos:
  Prechádzajte od priestoru medzi obočím smerom nadol. Vráťte sa do totožného východiskového bodu a postupujte po  
 oboch stranách nosa.
e)Pery:
 Pri hornej pere postupujte od stredu smerom doprava a doľava.
 Pri dolnej pere postupujte rovnako a stúpajte doprava a doľava.
f)Brada:
 Postupujte od brady smerom hore na pravú stranu tváre, a potom na ľavú.
g)Krk:
 Začnite na spodnej časti krku a vráťte sa hore smerom k čeľusti. Rovnakým pohybom postupujte na celom krku.
h)Dekolt:
 Začnite nad hrudníkom tak, ako sa znázorňuje na obrázku, a prejdite nahor až na krk.
 Umiestnite hlavu aj pod oblasť pŕs a prechádzajte okolo obrysu každého prsníka, ako sa znázorňuje na obrázku. 
6. Prístroj po skončení používania vypnite. Pre vypnutie znova stlačte tlačidlo spustenia (bod 1) a prístroj odpojte zo zdroja  
 napájania (bod 10).
Aby ste dosiahli tie najlepšie výsledky, prístroj DIAMOND DERMABRASION môžete používať až dvakrát týždenne 
v závislosti od typu vašej pokožky, celkovo 15 minút na tvár a krk a 5 minút na dekolt. Vždy si prečítajte 
bezpečnostné pokyny v návode a postupujte podľa obrázkov vyššie.

Údržba a odkladanie:
Údržba
• Po každom použití vyčistite všetky časti pomocou mierne navlhčenej handričky.
• Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
• Po každom použití vždy skontrolujte filter hlavnej rukoväte prístroja (bod 5 b)).
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Tento filter je nutné udržiavať v čistote a nesmie byť zanesený, aby sa zabránilo zníženiu alebo zmene 
výkonu pumpy. V prípade každodenného používania je vhodné filter vymieňať raz za dva mesiace. Na 
vytiahnutie filtra jednoducho použite klieštiky na vytrhávanie chĺpkov a potom ho jednoducho vložte do 
vnútra rukoväte. 

ODKLADANIE
Po vyčistení a vysušení prístroj skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí.

RADY Z OBLASTI LIKVIDÁCIE ODPADU:
• Obal pozostáva výlučne z materiálov bezpečných z hľadiska ochrany životného prostredia, ktoré sa môžu 
skladovať v triediacom stredisku vašej obce pre opätovné používanie ako sekundárne materiály. Kartón 
možno vyhodiť do príslušných kontajnerov na zber papiera. Ochranné baliace fólie treba previesť do 
triediaceho a recyklačného strediska vašej obce.

• Po skončení používania prístroj zlikvidujte v súlade s princípmi ochrany životného prostredia a v súlade s právnymi 
predpismi.

Obmedzená záruka
Spoločnosť LANAFORM® sa zaručuje, že tento výrobok je bez akejkoľvek chyby materiálu či spracovania, a to od dátumu 
predaja po dobu dvoch rokov, s výnimkou nižšie uvedených prípadov. 

Záruka spoločnosti LANAFORM® sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným používaním tohto výrobku. Okrem iného 
sa záruka v rámci tohto výroku spoločnosti LANAFORM® nevzťahuje na škody spôsobené chybným nebo nevhodným 
používaním či akýmkoľvek chybným užívaním, nehodou, pripojením nedovolených doplnkov, zmenou realizovanou na 
výrobku či iným zásahom akejkoľvek povahy, na ktorý nemá spoločnosť LANAFORM® vplyv. 

Spoločnosť LANAFORM® nebude zodpovedná za žiadny druh poškodenia príslušenstva (následný alebo špeciálny). 
Všetky záruky týkajúce sa spôsobilosti  výrobku sú obmedzené na obdobie dvoch rokov od prvej kúpi pod podmienkou, že 
pri reklamácii je treba predložiť doklad o kúpe tohto tovaru. 

Po prijatí prístroja ho spoločnosť LANAFORM® opraví alebo vymení v závislosti od prípadu a následne vám ho vráti. 
Záručný servis poskytuje iba servisné stredisko spoločnosti LANAFORM®. V prípade, že akúkoľvek údržbu tohto prístroja 
zveríte inej osobe ako servisnému stredisku spoločnosti LANAFORM®, táto záruka stráca platnosť. 

Fotografie a iné prezentácie produktu v tomto návode a na obale sú pripravené tak, aby boli čo najpresnejšie, no nemožno 
zaručiť úplnú zhodu s produktom.
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