
Perfect nail – сет за маникюр и педикюр 
 

LANAFORM ® има удоволствието да Ви предложи предимствата на последните постижения по отношение на грижaтa за комфорта на тялото. 

"Perfect nail" включва комплект за маникюр/педикюр, с две скорости и дву-ротационен контрол. Има всички нужни аксесоари, за да направи 

фини и гладки ноктите ви, както професионалните услуги в козметичен салон. Нещо повече, " Perfect nail" включва и специални съвети за 

премахване на загрубялата кожа и избутване на кожичките. Редовната употреба на този продукт ще направи ръцете и краката по-меки и по-

красиви и ще направи ноктите ви по-силни и по-малко чупливи. 

 

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ всички инструкции преди да използвате ВАШИЯ комплект за маникюр / педикюр, по-специално обърнете 

внимание на тези, които се отнасят за безопасността:  

• Уверете се, че мрежовото напрежение в дома ви е съвместимо с това на уреда. 

• Този уред е предназначен за кратко използване. Не използвайте този уред повече от 20 минути. Правете минимум по 15 мин почивка между 

отделните сесии.  

• Не оставяйте устройството без надзор, когато е включени или е свързано към електрическата мрежа.  

• Този продукт не трябва да се използва от хора (включително деца) с намалени физически усещания или умствени способности, или от хора с 

ограничени познания или опит, освен ако не са под наблюдението на друго лице, или са инструктирани предварително, за използването на 

продукта, от лицата, отговорни за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат под постоянно наблюдение с цел тяхната безопасност и 

уверението, че не бива да се играе с продукта. 

• Съхранявайте уреда далече от достъп на деца.  

• Никога не използвайте уреда, ако щепсела или шнура са повредени, ако уреда не работи правилно, ако е бил изпускан или повреден, или е 

падал във вода или друга течност.  

• Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде заменен от специален или подобен предоставен от доставчика. 

• Както всеки електрически уред, ние не препоръчваме използването му по време на буря.  

• Не използвайте уреда в близост до влажни зони, като пример вана, мивка и др.  

• Никога не потапяйте уреда във вода, във ваната или под душа.  

• Пазете кабела далеч от горещи или остри предмети.  

• Извадете щепсела от контакта преди почистване на уреда.  

• Проверете температурата на устройството, преди да използвате върху чувствителна зона.  

• Не използвайте уреда около очите или близо до всяка друга чувствителна област на тялото или области, които са заразени или наранени.  

• Не използвайте уреда, в помещения, където са използвани аерозолни продукти.  

• Не използвайте устройството под покривало или възглавница. Това може да предизвика прегряване, което може да доведе до пожар, токов 

удар или  

телесна повреда.  

• Не носете уреда посредством кабела и не го използвайте като дръжка.  

• За да изключите уреда, поставете контролния ключ в положение "0".  

• Хората, които имат диабет, трябва да се консултират с лекар. 

• Не използвайте върху раздразнена, почерняла от слънце или напукана кожа, или върху област, засегната от дерматологичен проблем. 

• Не използвайте уреда върху области с обриви, брадавици, бенки или разширени вени. 

• Употребата на “Perfect nail’ трябва да бъде лесно и безболезнено. Ако усетите дразнене в ноктите или кожата или дискомфорт, докато 

използвате този продукт, спрете да го използвате временно. Ако имате по-изразена или силна реакция, моля консултирайте се с Вашия лекар. 

• Използвайте този уред само за предназначението му и в съответствие с указанията за употреба, посочени в това ръководство. 

• "Perfect nail" не е заместител на посещение в салон. 

 

Комплектът включва 

A – Плътна сапфирена микропила 

Б – Тънка сапфирена микропила 

C – Закръглена сапфирена микропила 

D – Продълговата сапфирена микропила 

E – Фин зърнест сапфирен конус  

F – Едрозърнест сапфирен конус 

G – Фин сапфирен диск 

H – Плътен сапфирен диск за оформяне 

I –  Полиращ конус 

J – Основна част  

K – Контрол на скоростта (I / II) 

 

L – Бутон за контрол в две посоки (ляво-дясно), старт/стоп бутон 

M – Индикатор за посока на въртене ("зелени" = по посока на часовниковата стрелка, "червените" = в посока, обратна на часовниковата 

стрелка) 

N - адаптер със спирален кабел 

O - Кутия с цип за закрепване 

 

Указания за употреба: 

1) Поставете контролния ключ в «0» позиция и включете адаптера към основния уред; 

2) Закачете желан аксесоар. За да премахнете аксесоар, издърпайте здраво; 

3) Включете уреда;  

4) Изберете желаната посока на въртене чрез "двупосочно-въртящия бутон" позиция "R или L";  

Ще се активират светлините за конкретната посока – зелен или червен.  

5) Стартирайте програма, като изберете скорост на въртене (I или II), чрез ключа за регулиране. Този уред е много мощен. Ние препоръчваме 

да започнете, като изберете малка скорост, за да се запознаете с него. Като цяло, скорост “I” се използва за третиране на ноктите на ръцете и 

краката. Скорост "II" се използва за отстраняване на загрубяла кожа. 

6) За по-голяма ефективност и по-добри резултати, не си мият ръцете или краката, преди третиране. След употреба, препоръчваме да 

масажирате с овлажнител по ваше желание (не е предвиден в комплекта), за да се успокои кожата. След това можете да се измиете. 

 

Комплекта идва с 9 взаимозаменяеми аксесоари за професионално качествено третиране у дома: 

 



 
А          Б                  В              Г 

 

A) Едрозърнестият и финозърнестия сапфирени конуси са идеални аксесоари за премахване на мазоли. Използвайте едрозърнестия с лек 

натиск върху загрубяла кожа, за да я отстраните. Идеален е за третиране на пети и всички други зони с извивки. Финия зърнест е предназначен 

за по-гладки повърхности. 

Б) Със сапфирените микропили (плътни, тънки, закръглени и удължени), може да елиминирате както твърда кожа, така и несъвършенствата в 

ъглите на ноктите ви. Сапфиреното покритие елиминира само твърдата мъртва кожа, като разкрива красотата на меката кожа, без да я 

наранява. Предупреждение: Не докосвайте повърхността на нокътя. 

В) С оформящите дискове дискове (тънки и дебели), може да оформите ноктите по-лесно и по-бързо в сравнение са традиционната пила за 

нокти. Защитната пръстен е достатъчно близо, за защита срещу риска от нараняване, докато го правят лесен за 

достъп до ъглите на ноктите ви. Винаги започвайте с бавна скорост на въртене (I). 

Г) полиране конус може да се използва за полиране на ноктите на ръцете или краката след маникюр или педикюр, за да им блясък. 

 

Съвети по отношение на изхвърлянето на отпадъци: 

• Всички опаковки се състои от материали, които не представляват опасност за околната среда и които могат да се изхвърлят в 

местния център за сортиране, за да бъдат използвани като вторични суровини. Картонените опаковки могат да се изхвърлят в рециклиране на 

хартия за боклук. Опаковъчно фолио трябва да се вземат към местния център за сортиране и рециклиране. 

• Когато сте готови да използвате устройството, молим да го използвате екологосъобразен начин и в съответствие със закона. 

 

Ограничена гаранция 

LANAFORM ® дава гаранция срещу материални или производствени дефекти, за срок от две години, считано от дата на покупката, с 

изключение на случаите, описани по-долу.   

Гаранцията на този LANAFORM ® продукт не покрива повреди, причинени от злоупотреба или неправилна употреба, инцидент, използване на 

неразрешени приложения, промени в продукта или всякакви други условия, независимо от вид, който е извън контрола на LANAFORM ®.   

Компания LANAFORM ® не може да бъде подведена под отговорност за всякакъв вид косвени, непреки или специфични щети.  

Всички косвени гаранции, касаещи този продукт са ограничени за срок от две години, считано от началната дата на закупуване.  

Гаранцията важи след предоставени доказателства и документи за закупуването на този продукт. 

При рекламация, LANAFORM ® ще поправи или замени вашия продукт по свое усмотрение и ще го върне обратно. Гаранцията е валидна само 

за централен сервизен център на LANAFORM ® . Всеки опит за експлоатация/ремонт или поддръжка на този уред от лице, неоторизирано от 

сервизен център на LANAFORM ® ще анулира гаранцията на уреда . 

 


