APARAT DE MASAJ BEAUTY ASPECT
Dorim să vă mulţumim pentru achiziţionarea setului BEAUTY ASPECT LANAFORM ®.
BEAUTY ASPECT a fost conceput special pentru a trata celulita şi ajută la întinerirea, recuperarea, revitalizarea şi
armonizarea ţesutului din corp si fata.
Datorită puterii de aspirare şi a funcţiilor «LIFT and ROLL», puteţi simţi stimularea ţesutului de la cele mai
superficiale până la straturile cele mai profunde ale pielii.
VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI DE
MASAJ, ÎN SPECIAL ACESTE CÂTEVA INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE DE BAZĂ:
 utilizaţi acest aparat doar în scopurile descrise în acest manual.
 acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) ale căror capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale sunt depreciate, sau de persoane lipsite de experienţă sau cunoştinţe, dacă nu au avut ocazia de
a beneficia de supraveghere prealabilă şi instruire în utilizarea dispozitivului de la o persoană responsabilă
pentru siguranta lor. Copiii ar trebui să fie supravegheati pentru a se asigura că nu se joaca cu aparatul.
 vă rugăm să nu utilizaţi accesorii care nu sunt recomandate de LANAFORM ® sau care nu sunt furnizate
cu acest aparat.
 dacă firul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu unul special sau similar disponibil de la
furnizorul dumneavoastra sau departamentul post-vânzare
 nu utilizaţi acest aparat în cazul în care ştecherul este deteriorat, dacă nu functioneaza corect, dacă acesta a
fost scapat sau dacă este deteriorat, dacă aceasta a căzut în apă. Dacă este cazul, aparatul este inspectat şi
reparat de către furnizor sau departamentul post-vanzare
 daca aparatul cade în apă, deconectaţi-l imediat înainte de preluarea acestuia.
 nu transportati acest aparat folosind cablul de alimentare pe post de mâner.
 intotdeauna deconectati aparatul din priză după utilizare sau înainte de curăţarea acestuia.
 un aparat electric nu trebuie să rămână conectat şi nesupravegheat. Deconectati-l de la sursa de alimentare
dacă nu il folositi.
 păstrati cablul de alimentare departe de suprafeţele calde.
 nu introduceti niciodată obiecte în orificiile de ventilatie.
 nu utilizaţi acest aparat daca fantele de aerisire sunt obstrucţionate.
 nu turnati niciodată lichid în deschiderile acestui aparat.
 nu utilizaţi acest aparat în decurs de 2 ore înainte sau după masă sau înainte de a merge la culcare. Ca efect
stimulator masajul ar putea perturba digestia alimentelor sau întârzia debutul de somn.
 nu utilizaţi acest aparat de masaj în timp ce dormiti.
 nu utilizaţi acest aparat în contact cu apa sau într-un loc umed. Acest lucru ar putea duce la riscul de
electrocutare.
 acest aparat este potrivit pentru utilizare în interior.
 nu utilizaţi acest aparat într-o cameră în care se folosesc produse de aerosoli (spray-uri) sau într-o cameră
în care se administreaza oxigen.
 nu utilizaţi acest aparat sub un capac sau sub o pernă. Căldură excesivă poate provoca un incendiu,
electrocutare.
 nu utilizaţi acest aparat într-o cameră în care temperatura este mai mare decât 40° C.
 dacă « BEAUTY ASPECT » este stocat într-o cameră cu temperatură scăzută, vă recomandăm sa aşteptati
câteva minute înainte de pornirea într-un mediu cald. Din cauza condensului se pot forma picături de apa
care vor afecta negativ funcționarea aparatului dumneavoastra.
 pentru a deconecta dispozitivul de la reţea, apăsaţi butonul «OFF» şi apoi decuplaţi-l.
 dacă sunteţi îngrijorat de sănătatea dumneavoastră sau dacă sunteti sub un tratament medical, consultati
medicul înainte de a utiliza acest aparat.
 dacă simţiţi durere în timp ce utilizaţi acest aparat, opriti-l imediat şi consultaţi medicul dumneavoastră.
 Nu utilizaţi acest aparat pentru mai mult de 30 de minute. O perioadă de repaus de 60 de minute ar trebui
să fie respectata între fiecare utilizare.






nu utilizaţi acest aparat pe o parte a corpului care este umflat sau inflamat sau dacă aveţi orice formă de
erupţie cutanata.
nu utilizaţi acest aparat dacă sunteţi insarcinata.
acest produs este un aparat de masaj non-profesional, destinat exclusiv folosirii la domiciliu. Acesta este
conceput pentru a trata celulita şi ajută la întinerirea, recuperarea, revitalizarea şi armonizarea ţesutului din
corp si fata. Nu utilizaţi acest aparat ca un substitut pentru îngrijire medicala corespunzătoare.
in cazul in care apare o eroare, vă rugăm nu încercati sa reparati « BEAUTY ASPECT ». Acesta trebuie să
fie returnat furnizorului sau departamentului de post-vânzare.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE:
1) DETALII:
Se poate executa 5 acţiuni suplimentare:
1. Anti-dimpling si remodelare faciala
-scurge tesutul gras si netezeste gropițele (reducând efectul de coaja de portocala)
-transformă treptat figura
-decongestioneaza ţesuturi şi celule
2. Circulatia sagelui
-îmbunătăţeşte circulaţia sângelui şi revitalizeaza ţesutul
-stimulează şi activează microcirculaţia
-reduce liniile si ridurile
3. Fermitatea corpului si tonusului
-îmbunătăţeşte densitatea şi tonusul pielii
- catifelează treptat şi reduce liniile fine
-intareste pielea
-elimină bărbia dublă
4. Relaxarea corpului si recuperare
-reduce stresul şi tensiunea musculara
-încurajează şi stimulează schimbarile subcutanate
5. Armonizare tesut
-masaj placut, relaxant, blând şi eficient asemănător cu masajele dintr-un salon de frumusete.
"BEAUTY ASPECT" utilizează tehnologia touch pentru toate comenzile. De asemenea, foloseste tehnologie de
economisire a energiei pentru a proteja mediu.
2) COMPONENTE BEAUTY ASPECT:
a) cutie de depozitare.
b) capac deschidere şi închidere cutie depozitare
c) 4 role 3 capete (15, 25, 35 şi 55 mm)
d) capete Sculpting (10, 12 şi 18 mm)
e) suport cap sculptura
f) suport de stocare filtru
g) tub extra flexibil
h) mâner aparat
i) buton deblocarea
j) maner filtru (20 articole)
k) mâner suport filtru
l) pompa filtru (10 articole)
m) capac filtru
n) orificiile de aerisire
o) adaptor priza

p) control touch viteza de aspirare
q) control touch Standby/Start
r) control touch timer
s) control touch Hi/Mid/Lo (putere mare/mediu/scăzut)
t) adaptor

3) INSTRUCŢIUNILE DE FOLOSIRE:
„BEAUTY ASPECT" oferă
3 accesorii de "LIFT"
şi
4 accesorii de "ROLL"
De asemenea, puteti selecta puterea dorită (Hi/Mid/Lo), "aspiraţie lung continuu " sau 4 programe diferite
Acest lucru vă permite să variati între masaje blânde şi energice.
Cu gama excepţională de capete si role, este potrivit pentru toate partile corpului si fetei.
Pentru acţiunea de "ROLL", «BEAUTY ASPECT» are 4 capete de rola (15, 25, 35 şi 55 mm).
"ROLL": Acţiune profunda pentru un efect de sculptura.
4 capete de role dimensiuni (15, 25, 35 şi 55 mm) pentru diferite părţi ale corpului. Fiecare cap este echipat cu "3
role integrate „ pentru a îmbunătăţi eficienţa masajului.

Pentru acţiunea de "LIFT", există 3 capete pentru fata gât şi piept de ţesut (10, 12 şi 18 mm).
"LIFT":
Exerciţii pentru o acţiune de tonifiere a pielii.
3 capete de sculptura, 10, 12 şi 18 mm, pentru diverse aplicatii.
Capetele de 10 si 12 mm sunt folosite pentru zonele deosebit de delicate, precum ochii şi nasul.
Capul de 18 Mm sculptura se foloseste pentru zone mai mari.

1) Introduceti adaptorul în "priza" situat pe partea din spate a casetei.
2) Conectaţi adaptorul la punctul de alimentare internă (AC 100-240V).
3) Odată ce adaptorul este conectat, se aprinde lumina verde de la simbolul de Standby/Start. BEAUTY ASPECT
este în prezent în modul de asteptare. Când apăsaţi acest buton, aparatul porneste şi lumina devine în roşie. Apăsaţi
butonul din nou pentru a reveni la modul standby.
4) Pe panoul de control, puteţi selecta următoarele funcţii:
-Timp de aspiraţie sau 4 programe posibile:

Pentru aspirare lung, apăsaţi butonul "1" pentru aproximativ 2 secunde până când auziţi un "click". Dacă apăsaţi "1"
şi eliberaţi butonul imediat, aceasta va intra programul "1" în modul aspirare
Aveţi apoi posibilitatea de a alege între următoarele 4 programe:
Program 1 efectuează 30 aspirații pe minut
Programul 2 efectuează 120 aspirații pe minut
Programului 3 efectuează 260 aspirații pe minut
Programului 4 efectuează 430 aspirații pe minut
- Modul Standby/Start: verde indică modul standby şi roşu indică modul de operare.
- Modul ”timer": verde corespunde la 20 de minute, portocaliu la 10 minute şi roşu la 30 de minute.
Aparatul este deja setat la modul de "timer" 20 de minute.
- modul „Putere de aspirare” : pentru fiecare program folosit, puteţi selecta puterea "Hi/Mid/Lo" (ridicat, mediu,
scăzut).
Puteţi utiliza, de asemenea, crema anti-dimpling sau orice alte crema de frumusete adecvata. Din motive de igienă,
mânerul este echipat cu un burete filtru care împiedică crema să pătrundă în aparatul prin tub. Aparatul vine cu 20
bureţi filtru de schimb.
Pentru a înlocui buretele filtru, deschideţi „compartimentul de filtrare" rotindu-l in sens antiorar. Apoi rotiti-l în
cealaltă parte pentru a -l închide.
6) După utilizare, deconectaţi adaptorul.
7) Pentru rezultate optime, utilizaţi «BEAUTY ASPECT » zilnic. Citiţi întotdeauna avertismentele de securitate
prezentate în acest manual şi să urmatig hidul de utilizare de mai jos.
8) Asiguraţi-vă că vă verificaţi filtrul pompei situat sub caseta, precum şi filtrul aparatului. Aceste filtre trebui
mentinute curate şi nu trebui să fie blocate, pentru a preveni orice reducere sau modificarea în puterea pompa. Este
recomandat să se înlocuiască aceste filtre la fiecare două luni.
9) Nu folosiţi aparatul pentru mai mult de 30 de minute. Dacă se utilizează în combinaţie, durata de masaj poate fi
mai mare, lăsaţi aparatul să se răcească timp de 1 oră înainte de a continua masajul.
10) Orificiile de aerisire situate sub caseta nu trebuie să fie obstrucţionate, acest lucru reduce puterea de aspirare a
aparatului.
4) GHIDUL PENTRU EFECTUAREA DE ACŢIUNI DIFERITE:
4.1) Anti-dimpling si remodelare faciala
Pentru a va transforma silueta utilizaţi acest program pe toate zonele corpului. Întotdeauna începeti cu partea cea
mai de sus pe care doriţi sa o tratati şi continuati în jos. Respectati perioadele de timp indicate şi repetaţi masajul
zilnic pentru a obține un rezultat pozitiv. Apoi puteti folosi aparatul o dată la două săptămâni.
Întotdeauna începeti cu putere mai mică (Lo) şi programul "2". Când v-ati obişnuit puteti trece la programul "3" sau
"4" si la putere mediu (Mid) sau mare (Hi). Dacă simţiţi orice disconfort, mergeti înapoi la putere mai mica. Alegeti
întotdeauna programul cel mai confortabil şi puterea potrivita pentru dumneavoastra.
Perioade de timp:
Pentru stomac, tratamentul este de 12 minute.
Pentru solduri si fese, tratamentul este de 6 minute.
Pentru coapse si genunchi, tratamentul este de 6 minute.
Capete role recomandate:
35mm şi 55mm

Stomac

Evitaţi utilizarea pe buric. Dacă abdomenul este greu şi cald, nu folosiţi aparatul şi
consultaţi medicul dumneavoastră.
Sold si fese

Coapse si genunchi

Dacă aveţi varice profunde, nu folosiţi aparatul şi consultaţi medicul
dumneavoastră.
4.2) CIRCULATIA SANGELUI
Pentru a calma picioarele, respectă liniile directoare complete şi începe sistematic prin masarea abdomenului, care
este zona cheie pentru imbunatatirea microcirculatiei in picioare.
Nu folosiţi aparatul direct pe vene varicoase, sau timp de două luni după o operaţie pe "vene".
Se efectueaza tratamentul cât mai des posibil. Pentru a menţine rezultatele dorite pe picioare, continuati utilizarea
cel puţin o dată o luna.
Perioade de timp:
Tratamentul este de aproximativ 12 minute
Recomandat cu role capete:25, 35 şi 55 mm

Abdomen

Coapse

Gambe

4.3) FERMITATE SI TONIFIERE
Pentru a combate pielea saggy, riduri si linii, trebuie să utilizaţi aparatul ori de cate ori este necesar (dar nu mai mult
de o dată pe ziua). Mişcările se fac intotdeauna spre partea de sus şi în exteriorul feţei, gât şi piept.
Pielea nu trebuie strânsa şi aplicarea nu ar trebui să fie dureroasa. Repetaţi acest program în fiecare zi până când veţi
obţine un rezultat satisfăcător, apoi continua folosindu-l la fiecare două săptămâni.
Perioade de timp:
Pentru fata si gat, timpul de tratament este 15 minute.

Torace, timpul de tratament este de 6 minute.

Brate, timpul de tratament este de 3 minute.

Stomac, timpul de tratament este de 6 minute.

Coapse, timpul de tratament este de 3 minute.

Accesorii recomandate:
Pentru fata si gat, este recomandabil să se utilizeze capete: 10, 12 şi 18 mm
pentru faţă :15 şi 25 mm
Pentru torace, este recomandabil să se utilizeze un capat de 18mm si 15 sau 25 mm.
Pentru brate, este recomandabil să se utilizeze 25 sau 35 mm.
Pentru stomac, este recomandabil să utilizaţi role 35 sau 55 mm.
Pentru coapse, este recomandabil să utilizaţi role de 25, 35 sau 55 mm.
Faţa şi gât
Aparatul se foloseste intotdeauna pe pielea curata. Nu folosiţi aparatul în zona gâtului.
Torace
Nu folosiţi aparatul dacă aveţi o infecţie de piept.
Brate
Nu purtati bijuterii în timpul utilizării. Dacă simtiti orice senzatie de furnicături, nu folosiţi aparatul şi consultaţi
medicul dumneavoastră.
4.4) RELAXARE SI RECUPERARE
Pentru a reduce stresul şi tensiunea musculara, se respecta timpii şi mişcările indicate. Repetati utilizarea in fiecare
zi până când se obţine relaxarea musculară dorita.
Perioade de timp:
Pentru scalp, timpul de tratament este de 9 minute.

Pentru torace, timpul de tratament este 3 minute.

Pentru gât şi umeri, timpul de tratament este de 4 minute şi 30 secunde.

Pentru spate, timpul de tratament este de 6 minute.

Pentru brate, timpul de tratament este de 4 minute.

Pentru abdomen, timpul de tratament este de 6 minute.

Pentru coapse, timpul de tratament este de 6 minute.

Gambe

Capete cu roler ecomandate:
25, 35 sau 55 mm
4.5) ARMONIZAREA
Utilizând Beauty aspect zilnic in conformitate cu metoda de masaj ales, vă veţi bucura de un tratament blând, plăcut
şi eficient.
ÎNTREŢINERE
1) După utilizare, întotdeauna păstraţi Beauty aspect într-un loc racoros, uscat.
2) Întotdeauna deconectaţi adaptorul înainte de a curăţa aparatul.
3) Curăţaţi-l cu o cârpă moale şi umedă.
4)Nu introduceti niciodată aparatul în lichid. Nu utilizaţi substante de curatare abrazive, solvenţi sau detergenţi.
5) După fiecare utilizare, verificaţi întotdeauna filtrul aparatului şi filtrul pompei în cazul în care au nevoie de
înlocuire. Verificati orificiile de aerisire pentru a evita orice obstacol.
Sfaturi cu privire la ELIMINAREA DEŞEURILOR
• Ambalajul este compus din materiale care nu prezintă nici un pericol pentru mediu şi care pot fi depozitate la
centrul sortare pentru a fi utilizate ca materii prime secundare. Cartonul poate fi aruncat în cosul de reciclate a
hartiei.
Când aţi terminat de utilizat dispozitivul, vă rugăm să-l aruncati într-un mod ecologic şi în conformitate cu Legea.
Înainte de aruncare, vă rugăm să înlăturaţi bateria si sa o duceti la un punct de colectare
GARANTIE LIMITATA
LANAFORM ® garantează acest produs fata de orice material sau defect de fabricaţie pentru o perioadă de doi ani
de la data achizitiei, cu excepţia împrejurărilor descrise mai jos.
Garanţia LANAFORM ® nu acoperă daune cauzate ca urmare a uzurii normale a acestui produs. În plus, garanţia nu
acoperă daunele cauzate de utilizarea abuziva sau necorespunzătoare sau incorecta, accidente, utilizarea de accesorii
neautorizate, modificările aduse produsului sau orice alte circumstanţe, de orice fel
LANAFORM ® nu poate fi trasă la răspundere pentru orice tip de daune circumstanţiale, indirecte sau specifice.
Toate GARANŢIILE IMPLICITE referitoare la caracterul adecvat al produsului sunt limitate la o perioadă de doi
ani de la data achizitiei atata timp cat poate fi furnizata o copie a dovezii de cumpărare.

La primire, LANAFORM ® va repara sau înlocui aparatul la discreţia sa şi il va returna la dumneavoastra. Garanţia
este valabil numai prin LANAFORM ® Service Center ®. Orice încercare de a menţine acest produs de către o
persoană alta decât Centrul de Service LANAFORM ® va face aceasta garatie nula.

