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ČESKY

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uscho-
vejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho 
i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které 
jsou v něm uvedené.

 VAROVÁNÍ
• Přístroj a adaptér jsou určeny pouze pro domácí nebo 

soukromé použití, nikoli pro komerční oblast.
• Přístroj není vhodný pro osoby mladší 18 let.
• Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
• Před každým použitím zkontrolujte neporušenost pří-

stroje a síťového kabelu. Je-li přístroj poškozen, nesmí 
být používán.

• Přístroj ani adaptér nesmí být mokré.
• Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, umyvadel, sprch či 

jiných nádrží s vodou nebo jinými kapalinami – nebez-
pečí úrazu elektrickým proudem!

• Nikdy se nedívejte do světla.
• Do přístroje nezasunujte žádné předměty.
• Dbejte na to, aby nebyly ventilační štěrbiny přístroje za-

kryté.
• Nedotýkejte se žádných vnitřních součástí, jestliže je 

přístroj poškozen, abyste se vyvarovali úrazu elektric-
kým proudem.

• Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto 
přístroje, musíte ho odstranit. Pokud nelze vyjmout, mu-
síte zlikvidovat přístroj.
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• Nikdy nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru. Děti 
by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.

• V žádném případě nesmíte přístroj otvírat ani opravovat, 
jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě 
nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro 
vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické 
spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální 
terapii, masáže, vzduchovou terapii, péči o krásu i o dítě. 

S pozdravem, Váš tým Beurer
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1. Obsah balení
Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před 
použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození 
a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte 
se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

1 x epilátor Pure Skin Pro
1 x  síťový adaptér
1 x návod k použití

2. Vysvětlení symbolů
V návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

 VAROVÁNÍ
Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrože-
ní zdraví

 POZOR Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství

 Upozornění Upozornění na důležité informace

 NEBEZPEČÍ
Přístroj se nesmí používat ve vodě ani v její blízkosti (např. umyva-
dlo, sprcha, vana) – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Dodržujte návod k použití

Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá tak ochran-
né třídě 2.

Používejte pouze v uzavřených prostorách.

Chraňte před vlhkem!

Pozor: optické záření

Uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od očí!

Nepoužívejte na opálenou pokožku nebo po vystavení pokožky 
slunečnímu záření
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Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronic-
kých zařízeních (OEEZ)

Značka CE
Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národ-
ních směrnic.

Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU. 

21

PAP  
Obal zlikvidujte s ohledem na životní prostředí.

Storage / Transport

Přípustná teplota a vlhkost vzduchu při přepravě a skladování

Polarita napájecího konektoru stejnosměrného proudu

Energetická účinnost 6

Stejnosměrný proud
Přístroj je vhodný pouze pro stejnosměrný proud

Výrobce

3. Použití v souladu s určením
Přístroj IPL Pure Skin Pro je určen k odstranění nežádoucího tělesného ochlupení u žen 
i mužů.
Přístroj je určen k použití výhradně na nohou, v podpaží, na tříslech, hrudi, břiše, zádech 
a v obličeji pod lícními kostmi (v obličeji je použití vhodné jen u žen).  
Tento přístroj se smí používat pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvede-
ným v tomto návodu. Jakékoliv nesprávné použití může být nebezpečné. Výrobce neručí 
za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

Princip fungování technologie IPL
Přístroj IPL Pure Skin Pro pro osobní použití funguje na bázi světla a slouží k depilaci ochlu-
pení s dlouhodobým účinkem. Proces depilace na bázi světla je dobře známý a osvědčený. 
Celosvětové klinické používání po dobu více než 15 let prokázalo, že je bezpečným a účin-
ným prostředkem pro dosažení dlouhodobého efektu epilace.
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Jakým způsobem dochází k depilaci pomocí světla?
Depilace na bázi světla je založena na teorii selektivní fototermolýzy, což je metoda, při níž je 
růst ochlupení deaktivován působením optické energie. Aby bylo dosaženo tohoto tepelného 
účinku, musí kořínek chloupku selektivně absorbovat světelnou energii a přeměnit ji na teplo.
Této selektivity je dosaženo tehdy, když je optická energie, která se přenáší do tkáně, ab-
sorbována hlavně pigmentem melaninem obsaženým v pokožce. Světelná energie se pře-
měňuje na teplo, které nakonec deaktivuje růst chloupků. 

Jaký vliv má cyklus růstu ochlupení na depilaci založené na působení světla?
Každý chloupek na našem těle prochází třemi fázemi cyklu růstu ochlupení: 
anagenní, katagenní a telogenní. Pouze chloupky, které se nacházejí v an-
agenní fázi, tedy ve fázi růstu, reagují na ošetření pomocí technologie IPL.

Doba trvání kompletního cyklu růstu ochlupení se u jednotlivých lidí liší a zá-
visí na místě ochlupení na těle, zpravidla však činí 18–24 měsíců. 

 
Je bezpodmínečně nutné si uvědomit, že 
pro dosažení kompletního depilačního účin-
ku s použitím přístroje beurer IPL Pure Skin 
Pro je zapotřebí celého jednoho období cyklu 
růstu ochlupení.

4. Varovné a bezpečnostní pokyny

 VAROVÁNÍ

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a při používání tohoto pří-
stroje je přesně dodržujte. Nedodržení následujících pokynů může vést k poranění nebo 
k věcným škodám. Návod k použití uschovejte pro další využití a poskytněte ho i ostatním 
uživatelům. 
• Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi pouze v případě, pokud jsou pod přiměřeným dohledem nebo pokud byly 
podrobně poučeny odpovědnou osobou.

• Nepoužívejte přístroj během těhotenství ani v době kojení.
• Dbejte na to, aby si děti s přístrojem nehrály.
• Pokud zjistíte na pokožce extrémní zarudnutí, tvorbu puchýřků nebo popáleniny, oka-

mžitě přerušte používání!
• V žádném případě se nedívejte přímo do světla vystupujícího z IPL lampy.
• Nikdy se nepokoušejte vysílat světelný impuls do vzduchu!

Anagenní fáze – 
fáze růstu

Katagenní fáze – 
přechodná fáze

Telogenní fáze – 
klidová fáze 

18–24 
měsíců

anagenní

telogenní katagenní
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• Pomocí „Tabulky barev pleti a ochlupení“ na zadní straně tohoto návodu k použití zjistěte, 
které intenzity světla jsou nejvhodnější pro barvu vaší pokožky a vašeho tělesného ochlu-
pení, resp. zda je tato metoda pro vás vůbec vhodná (pokud ne, bude tato skutečnost 
uvedena symbolem „x“ v tabulce).

• Nepoužívejte přístroj na přirozeně tmavé pokožce.
• Nepokoušejte se přístroj otevírat či opravovat. Při otevření přístroje se můžete dostat do 

kontaktu s nebezpečnými elektrickými součástmi nebo s impulzní světelnou energií, což 
může vést k vážným poraněním nebo k trvalému poškození zraku.

• Nepoužívejte přístroj s kontaktním gelem, mohlo by dojít k jeho poškození.

 Upozornění

Přístroj funguje nejlépe u tmavších typů ochlupení nebo u ochlupení, která obsahují více 
melaninu. Černé a tmavě hnědé ochlupení reaguje nejlépe, a přestože hnědé a světle hnědé 
ochlupení bude reagovat také, potřebuje obvykle více depilačních ošetření. Zrzavé ochlu-
pení by mohlo vykazovat reakci. Bílé, šedé nebo blond ochlupení obvykle na přístroj nere-
aguje, přestože někteří uživatelé pozorovali výsledky po několika depilačních ošetřeních.

NEBEZPEČÍ
Zabraňte kontaktu přístroje s vodou! IPL Pure Skin Pro je elektrický přístroj. 
Nepokládejte jej do vody ani jej nenechte do vody či jiných kapalin spadnout.

Mohlo by dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte přístroj, jestliže se právě koupete.
• Nepoužívejte přístroj, jestliže je vlhký nebo mokrý.
• Nesahejte pro přístroj, když spadne do vody.
• Ihned vytáhněte síťový adaptér, když přístroj spadne do vody.
• Nikdy se nedotýkejte síťového adaptéru ani přístroje mokrýma rukama!

 VAROVÁNÍ

V žádném případě nepoužívejte přístroj, jestliže trpíte jednou z následujících nemocí:
• Pokud máte nebo jste měli rakovinu kůže nebo pokud jste na ošetřovaných částech po-

kožky měli potenciální malignomy.
• Pokud trpíte epilepsií s citlivostí na záblesky světla.
• Pokud trpíte poruchou tvorby kolagenu, včetně tvorby keloidních jizev nebo špatného 

hojení ran.
• Pokud máte herpes nebo lupénku v místech ošetření, ledaže jste se předem poradili s lé-

kařem a podstoupili jste preventivní léčbu.
• Pokud jste fotosenzitivní nebo trpíte jinou citlivostí na světlo jako například porfyrie, po-

lymorfní světelná erupce, světelná urtikaria (kopřivka), lupus atd.
• Pokud trpíte metabolickou nemocí, jako například diabetes.
• Pokud trpíte poruchou srážení krve.
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V žádném případě nepoužívejte přístroj, pokud užíváte některý z těchto léků:
• Pokud užíváte léky, které způsobují vyšší citlivost pokožky na světlo, včetně nesteroidních 

antirevmatik (například aspirin, ibuprofen, paracetamol), tetracykliny, fenothiaziny, 
thiazidová diuretika, sulfonyl močoviny, sulfonamidy, DTIC, fluorouracil, vinblastin, 
griseofulvin, alfa-hydroxykyseliny (AHA), beta-hydroxykyseliny (BHA), Retin-A®, Accutane® 
a/nebo topické retinoidy.

• Pokud jste nedávno byli nebo v současnosti jste léčeni kyselinou azelainovou.
• Pokud jste v posledních 3 měsících užívali steroidní přípravky.
• Pokud jste si v posledních 6–8 týdnech nechali udělat peeling pleti nebo absolvovali jinou 

metodu vyhlazení pokožky.
• Pokud jste se v posledních 3 měsících podrobili ozařování nebo chemoterapii.

V žádném případě nepoužívejte přístroj na těchto místech:
• Nad sliznicemi v oblasti nosu a uší.
• Nad aktivním implantátem, jako je například kardiostimulátor, zařízení pro případ inkonti-

nence, inzulinová pumpa atd., nebo vedle něj.
• Na obličeji nad linií tváře, kolem očí, obočí nebo řas, protože to může vést k zá-

važnému poškození zraku.
• Na prsních bradavkách, prsních dvorcích, vnitřních stydkých pyscích, vagině, 

řitním otvoru, nosu a uších.
• Muži přístroj nesmí používat v žádném případě na šourku a v obličeji.
• Nad piercingem nebo jinými kovovými předměty, jako jsou například náušnice nebo šperky.
• Nad tetováním nebo permanentním make-upem v ošetřované oblasti.
• Nad tmavě hnědými nebo černými skvrnami, jako jsou například velké pihy, mateřská 

znaménka, jaterní skvrny, puchýřky nebo bradavice.
• Nad ekzémy, lupénkou, lézemi, otevřenými ranami nebo akutními infekcemi. Před použitím 

přístroje počkejte, dokud se příslušné místo nezahojí.
• Na poškozené nebo popraskané pokožce nebo na místech, na kterých existuje riziko 

vzniku malignit.
• Na místě na těle, na kterém byste možná chtěli být v budoucnu ochlupeni.

Tento seznam nevznáší nárok na úplnost. 
Pokud užíváte léky na lékařský předpis, chodíte kvůli nemoci pravidelně na kontroly 
a/nebo si nejste jisti, zda je pro vás přístroj vhodný, poraďte se nejdříve se svým lé-
kařem nebo dermatologem, než začnete přístroj používat.

Možné vedlejší účinky:
Pokud používáte přístroj podle pokynů v tomto návodu k použití, jsou vedlejší účinky a kom-
plikace související s jeho používáním vzácné. 

• Je možné, že po ošetření pokožka lehce zarudne, bude svědit nebo budete cítit, že je 
horká. Tyto reakce jsou neškodné a rychle odezní.

• Na krátkou dobu může pokožka na ošetřovaném místě reagovat podobně jako po spálení 
sluncem. Pokud tato reakce neodezní během tří dnů, měli byste vyhledat lékaře.
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• Může dojít k vysušení pokožky nebo svědivým pocitům z důvodu oholení nebo kombina-
ce holení a ošetření intenzivním světlem. Tato reakce je neškodná a během několika dnů 
odezní. Postižené místo můžete ochladit trochou ledu nebo navlhčenou utěrkou.

• Pokud by pokožka byla stále suchá, můžete za 24 hodin po ošetření použít neparfémo-
vaný zvlhčující krém.

• Ve výjimečných případech může dojít k velkému zarudnutí a otoku ošetřované pokožky. 
Zpravidla je to následek toho, že jste zvolili příliš vysokou intenzitu, stává se to spíše na 
citlivých místech těla. Zarudnutí a otoky by měly ustoupit během 2 až 7 dnů a je třeba 
je ošetřovat pomocí častého přikládání ledu. Pokožku můžete jemně omývat, avšak měli 
byste se vyvarovat vystavování pokožky slunci.

• K zabarvení pokožky dochází velmi zřídka, na postiženém místě pokožky se objevují tmavší 
nebo světlejší fleky. Příčinou může být použití příliš vysokého stupně intenzity pro váš typ 
pleti. Pokud zabarvení neodezní během dvou dnů, měli byste vyhledat lékaře. Zabarvená 
místa pokožky znovu ošetřujte teprve tehdy, až zabarvení zcela zmizí.

• Velmi zřídka může po ošetření dojít k popáleninám nebo k poranění pokožky. Hojení těchto 
popálenin nebo ran může trvat několik týdnů a velmi zřídka může zůstat viditelná jizva.

• Ve velmi ojedinělých případech může dojít ke kožní infekci nebo zánětu. To může být 
způsobeno použitím přístroje na řezných ranách po holení nebo na již existujících ranách, 
popř. v místě zarostlých chloupků.

• Silnější bolesti se mohou objevit během nebo po ošetření v těchto případech: pokud po-
užijete přístroj na neoholené pokožce; pokud použijete stupeň intenzity, který je příliš sil-
ný pro vaši pokožku; pokud ošetřujete intenzivním světlem totéž místo několikrát; pokud 
použijete přístroj na otevřených ranách, zanícených místech, na tetování, spáleninách atd. 

• Velmi zřídka může dojít k trvalému zjizvení. Obvykle má toto zjizvení formu ploché, bílé 
léze na pokožce. Pro zlepšení vzhledu jizvy je rovněž možné, že bude zapotřebí provést 
následné estetické úpravy.

• Použití přístroje může velmi zřídka vést k modrofialovým modřinám, které mohou přetr-
vávat po dobu 5 až 10 dnů. Po vyblednutí modřin se může objevit rezavě hnědé zbarvení 
pokožky (hyperpigmentace), které může být trvalé.

Varovné upozornění na následky opalování před ošetřením a po ošetření!
Opalování před ošetřením
1. Po opalování počkejte minimálně 2 týdny, než přístroj použijete.
2. Před ošetřením zkontrolujte, zda nemáte spálenou pokožku. Pokud nejsou 

spáleniny zhojené, počkejte s použitím přístroje do té doby, než bude spá-
lená pokožka zcela zahojená.

3. Na opálené kůži proveďte test snášenlivosti, abyste zjistili vhodnou intenzitu energie.

Opalování po ošetření
1. Po ošetření počkejte s opalováním minimálně 48 hodin. Zarudlou pokožku nevystavujte 

slunečním paprskům!
2. První dva týdny po ošetření zakrývejte pokožku na slunci oděvem nebo použijte opalovací 

krém s vysokým ochranným faktorem (minimálně LSF 30).
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Opalování umělým světlem
Pokyny z odstavce „Opalování před ošetřením“ a „Opalování po ošetření“ platí i pro opalo-
vání umělým světlem a mléky na opalování.

S použitím přístroje před návštěvou sauny/bazénu nebo po této návštěvě počkejte 
24 hodin, chlór by totiž mohl způsobit podráždění pokožky.

 POZOR

Jak zabránit škodám
• Nepokoušejte se přístroj otevírat či opravovat. Pokus o otevření přístroje může způsobit 

jeho poškození a povede k zániku záruky.
• Přístroj by neměl být nikdy ponechán bez dozoru, pokud je zapojen do zásuvky.
• Neuvádějte přístroj do provozu, pokud jsou kabel nebo zásuvka poškozené, a udržujte 

síťový kabel v dostatečné vzdálenosti od zahřátých povrchů.
• Ihned po použití vždy vytáhněte kabel přístroje ze zásuvky.
• Nepoužívejte přístroj s nástavci nebo příslušenstvím, které nebyly doporučeny společ-

ností beurer GmbH.
• Nevystavujte přístroj během použití teplotám do 10 °C nebo nad 35 °C.
• Nepoužívejte přístroj, pokud během použití vidíte nebo cítíte kouř.
• Nepoužívejte přístroj, pokud je otvor ventilátoru prasklý, uvolňuje se nebo zcela chybí.
• Nepoužívejte přístroj, pokud došlo k poškození snímače typu pleti nebo světelné plochy.
• Světelný impulz nesměřujte na žádný jiný povrch než na pokožku. Mohlo by dojít k zá-

važnému poškození otvoru výstupu světla nebo snímače typu pleti. Mohlo by také dojít 
k poškození ozařovaného povrchu. Aktivujte světelný impulz teprve tehdy, jestliže má 
přístroj kontakt s pokožkou.

• Po použití uchovávejte přístroj v originálním obalu.
• Nevystavujte přístroj několikahodinovému přímému slunečnímu nebo ultrafialovému zá-

ření, abyste zabránili jeho poškození.
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5. Popis přístroje

1

2

3 4

5

6

7

1. Světelná plocha 5. Kontrolka

2.  Snímač typu pleti / snímač kontaktu s  
pokožkou 6. Spouštěcí tlačítko

3. Ukazatel intenzity (3 úrovně) 7. Síťový adaptér

4.  VYPÍNAČ / TLAČÍTKO pro nastavení  
úrovně energie

Bezpečnostní parametry 
V přístroji je zabudován snímač typu pleti. Tento snímač typu pleti nedovolí ošetřit pokožku 
v případě, pokud je příliš tmavá nebo příliš opálená.
Kromě toho má přístroj zabudovaný UV filtr, který blokuje škodlivé UV paprsky.
Na ochranu očí má přístroj zabudovaný snímač kontaktu s pokožkou. Byl navržen tak, 
aby nebylo možné vysílat světelný impulz v době, kdy je přístroj držen ve vzduchu. Světelný 
impulz je vyslán pouze tehdy, když má snímač kontaktu s pokožkou úplný kontaktu s kůží.

6. Uvedení do provozu
Než budete moci přístroj použít, musíte provést tyto kroky:

1. Zkontrolujte na základě tabulky barev pleti a ochlupení na zadní straně návodu k po-
užití, jaký stupeň intenzity je pro vás vhodný. Písmeno „x“ v tabulce znamená, že pro 
vás přístroj není vhodný.

2. Před použitím přístroje oholte části těla, které chcete ošetřovat. 
Místo holicího strojku nepoužívejte žádné depilační krémy.
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3. Zajistěte, aby ošetřovaná místa byla oholená, suchá a čistá (bez 
jakýchkoliv zbytků pudru, krému, make-upu nebo deodorantu). 

 VAROVÁNÍ

Krátce před použitím přístroje nečistěte pokožku zápalnými kapalinami, jako je alkohol 
nebo aceton.

4. Světelnou plochu a snímač kontaktu s pokožkou čistěte pouze 
suchou utěrkou nepouštějící vlákna.

5. V každém místě pokožky, které chcete ošetřovat, proveďte 48 hodin před kompletním 
ošetřením test snášenlivosti pokožky. 

Provedení testu snášenlivosti pokožky

1. Zasuňte zástrčku do přístroje a síťový adaptér zapojte do zásuvky. Kontrolka začne 
zeleně blikat (režim standby).

2. Stiskněte Vypínač / tlačítko pro nastavení úrovně energie. Na ukazateli intenzity se 
rozsvítí zelená kontrolka (stupeň1) a bude svítit nepřetržitě.

 Upozornění

Při ošetření obličeje by měl být proveden test snášenlivosti pokožky na ploše bez ochlu-
pení, jako například pod uchem nebo na boku na krku.

3. Přiložte světelnou plochu k pokožce a stiskněte spouštěcí tlačítko, tím se uvolní světel-
ný impuls stupně 1. Dbejte na to, aby světelná plocha a snímač kontaktu s pokožkou 
zcela přiléhaly ke kůži. Pouze tehdy, jestliže snímač kontaktu s pokožkou zcela přiléhá 
ke kůži, se může spustit světelný impulz. Uvidíte jasný záblesk světla, uslyšíte praskavý 
zvuk a případně ucítíte mírné pálení a/nebo působení tepla. Ventilátor přístroje se zapne 
po prvním záblesku. Přístroj bude během 1–3 sekund (podle stupně intenzity) připraven 
pro další impulz a kontrolka na přístroji bude svítit nepřetržitě zeleně.

4. Přiložte snímač kontaktu s pokožkou k jinému ošetřovanému místu. Opětovnými stisk-
nutím VYPÍNAČ / TLAČÍTKO pro nastavení úrovně energie zvyšte stupeň intenzity 
a pomocí spouštěcího tlačítka spusťte světelný impulz. Nezvyšujte intenzitu nad ma-
ximálně povolenou/doporučenou intenzitu (viz tabulka barev pleti a ochlupení na zadní 
straně návodu k použití).
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 Upozornění

Stupeň energie zvyšte pouze tehdy, pokud vám předchozí stupeň energie není nepříjemný. 
Pokud je vám již stupeň energie 1 nepříjemný, stupeň energie nezvyšujte.

5. Pokud máte po záblesku nepříjemný pocit, snižte intenzitu.

6. Ukončete test snášenlivosti pokožky. Počkejte 48 hodin a zkontrolujte ošetřené místo 
na pokožce. Pokud ošetřené místo na pokožce vypadá normálně (žádná reakce nebo 
lehké zarudnutí), můžete testované místo na pokožce ošetřit intenzitou nastavenou při 
testu snášenlivosti pokožky. 

 Upozornění

Pokud se na ošetřeném místě na pokožce objeví nějaká reakce (např. silné zarudnutí nebo 
otoky), počkejte, než symptomy zcela odezní. Proveďte opět test snášenlivosti pokožky 
s nižší intenzitou. Pokud by ošetřené místo na pokožce opět vykázalo nějakou reakci, 
poraďte se s lékařem.

7. Použití

1. Zasuňte zástrčku do přístroje a síťový adaptér zapojte do zásuvky. 
Kontrolka začne zeleně blikat (režim standby).

2. Stiskněte VYPÍNAČ / TLAČÍTKO pro nastavení úrovně energie. 
Na ukazateli intenzity se rozsvítí zelená kontrolka (stupeň1) a bu-
de svítit nepřetržitě.

3. Pokud byste chtěli použít přístroj s vyšší intenzitou, můžete ji zvý-
šit opětovným stisknutím VYPÍNAČ / TLAČÍTKO pro nastavení 
úrovně energie a nastavením požadované intenzity.

4. Přiložte světelnou plochu k pokožce a stiskněte spouštěcí tlačítko, 
tím se uvolní světelný impuls. Dbejte na to, aby světelná plocha 
a snímač kontaktu s pokožkou zcela přiléhaly ke kůži. Pouze teh-
dy, jestliže snímač kontaktu s pokožkou zcela přiléhá ke kůži, se 
může spustit světelný impulz. Uvidíte jasný záblesk světla, uslyší-
te praskavý zvuk a případně ucítíte mírné pálení a/nebo působení 
tepla. Ventilátor přístroje se zapne po prvním záblesku. Přístroj 
bude během 1–3 sekund (podle stupně intenzity) připraven pro 
další impulz a kontrolka na přístroji bude svítit nepřetržitě zeleně.
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7.1 Metody použití

 VAROVÁNÍ

Stejné části těla neošetřujte dvakrát během jednoho použití přístroje. Při ošetřování téhož 
místa více než jednou se zvyšuje riziko vedlejších účinků. 

 Upozornění

Impulzy přístroje by měly být aplikovány v řadách – počínaje na jednom konci každé řady 
a s postupným pokračováním směrem ke druhému konci. Tato technika umožňuje lepší kon-
trolu již ošetřených ploch pokožky a pomáhá vám vyhnout se několikanásobnému ošetření 
stejné plochy nebo ošetření překrývajících se ploch pokožky. Světelná plocha přístroje je 
koncipována tak, že jsou na ošetřované ploše pokožky krátkodobě zanechávána otlačená 
místa. Tato viditelná otlačená místa můžete využít pro přesné umístění dalšího impulzu. 

Metoda použití 1, režim „Auto-Flash“:
Podržte stisknuté spouštěcí tlačítko. Přístroj postupně vysílá světelné impulzy, dokud je 
snímač kontaktu s pokožkou zcela v kontaktu s kůží. Po třetím světelném impulzu, který 
vyšlete stisknutým spouštěcím tlačítkem, přejde přístroj automaticky do režimu „Auto-Flash“. 
Přístroj nyní automaticky vysílá světelné impulzy v pravidelných intervalech. Manuální stisk-
nutí spouštěcího tlačítka není v tomto režimu nutné. Režim „Auto-Flash“ je vhodný zejména 
k ošetřování velkých ploch, například nohou.

Metoda použití 2 „Spuštění jednotlivých záblesků“:
Po každém světelném impulzu uvolněte spouštěcí tlačítko. Umístěte přístroj pro další svě-
telný impulz těsně vedle právě ošetřeného místa. Ujistěte se, že světelná plocha a snímač 
kontaktu s pokožkou zcela přiléhají ke kůži. Tento režim zaručuje přesné ošetření, např. 
kolen nebo kotníků.

 Upozornění

Pokud přístroj nevysílá žádné světelné impulzy a kontrolka svítí oranžově, nemá snímač 
pokožky dostatečný kontakt s kůží.
Pokud přístroj nevysílá žádné světelné impulzy a kontrolka svítí červeně, je ošetřované 
místo příliš tmavé.

 Upozornění

Pokud byste měli pocit, že je přístroj nepříjemně horký, nechejte ho na několik minut vy-
chladnout. Po krátké přestávce na zchlazení můžete v ošetření pokračovat jako obvykle.

7.2 Speciální pokyny k ošetřování obličeje

 VAROVÁNÍ

Přístroj nepoužívejte na obličeji u mužů.
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Nepoužívejte přístroj na obličeji s vyšším stupněm energie než 2. Nepoužívejte přístroj v ob-
ličeji nad lícními kostmi nebo na očích, obočí a řasách, protože to může vést k závažnému 
poškození zraku. Nepoužívejte přístroj nad sliznicemi v oblasti nosu a uší.
Pleť obličeje je velmi citlivá a vyžaduje mimořádnou péči. Bezpodmínečně dodržujte všech-
ny varovné a bezpečnostní pokyny v tomto návodu k použití, abyste zabránili negativním 
následkům. Doporučujeme napřed provést ošetření těla a s přístrojem se seznámit dříve, 
než přejdete k ošetření obličeje. Pomocí přístroje můžete ošetřovat všechny zóny obličeje 
pod lícními kostmi jako například horní ret, tvář, čelist, bradu a krk. 

1. 48 hodin před ošetřením bezpodmínečně proveďte bodový test snášenlivosti pokožky. 
Test snášenlivosti pokožky by měl být proveden na ploše bez ochlupení, jako například 
pod uchem nebo na boku na krku, abyste zjistili vhodný stupeň energie.

 VAROVÁNÍ

Testovanou plochu ošetřujte nejdříve 1 týden po provedeném testu snášenlivosti pokožky.

2. Označte ošetřenou plochu bílou tužkou na oči. Použijte označení jako orientační čáru pro 
přenesení impulzů. Můžete tak předejít tomu, aby se ošetřované plochy překrývaly nebo 
aby byly ošetřeny nežádoucí plochy obličeje.

3. Použijte zrcátko k tomu, abyste správně přiložili přístroj na ošetřovanou plochu.
4. Sledujte pokyny k použití a dodržujte zvláště následující specifické pokyny.

Ošetření horního rtu
Umístěte světelnou plochu přístroje tak, jak je znázorněno na obrázku. V každé 
vyznačené oblasti spusťte jeden impulz.
Vyhněte se ošetření nosních dírek a rtů, protože tato místa jsou citlivější.

 Upozornění

Rty můžete „schovat“ dovnitř nebo je stisknout, aby se ošetřovaná plocha vypnula nebo 
můžete na rty a okraj rtů nanést silnou vrstvu bílé tužky na oči. Díky této bílé lince bude za-
jištěno, že se energie záblesku světla odrazí a vaše rty nebudou zasaženy, pokud omylem 
namíříte impulz na rty.

Ošetření oblasti tváří a čelisti
Umístěte světelnou plochu přístroje tak, jak je znázorněno na obrázku. 
Spusťte v každém bodě jeden impulz a pohybujte se přitom z jedné strany 
tváře, resp. čelisti na druhou.

Ošetření oblasti krku a brady
Umístěte světelnou plochu přístroje tak, jak je znázorněno na obrázku. 
Spusťte v každém bodě jeden impulz a pohybujte se přitom z jedné strany 
krku, resp. brady na druhou.
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Péče po ošetření obličeje
• Naneste na obličej uklidňující tělové mléko, například s aloe vera.
• Nejméně 24 hodin se vyhněte použití peelingového nebo bělicího krému či podobných 

produktů, protože by to vedlo k podráždění ošetřené pokožky. 
• Nejméně 48 hodin po ošetření se vyhněte přímému slunečnímu záření v délce trvání více 

než 15 minut. Pokud je nedávno ošetřovaná pokožka během tohoto období vystavena 
slunečnímu záření, musíte bezpodmínečně nanést ochranný prostředek s faktorem SPF 
30 nebo vyšším.

• Vyhněte se tomu, abyste ochlupení na ošetřovaných plochách odstraňovali voskem ne-
bo vyškubáváním. 

Nezapomeňte na to, že může trvat celý cyklus růstu ochlupení, než se objeví kom-
pletní výsledky depilace.

7.3 Intervaly ošetření
Při ošetřování těla:
• První 3–4 depilační ošetření přístrojem by měla být s odstupem přibližně dvou týdnů.
• Depilační ošetření 5 až 7 přístrojem by měla být s odstupem přibližně čtyř týdnů. Poté 

budete obvykle používat přístroj občas, a pokud to bude zapotřebí, dokud nebude dosa-
ženo výsledků s dlouhodobým účinkem.

Při ošetřování obličeje:
• Prvních 6 depilačních ošetření přístrojem by mělo být s odstupem přibližně dvou týdnů.
• Depilační ošetření 7 až 12 přístrojem by měla být s odstupem přibližně čtyř týdnů. Poté 

budete obvykle používat přístroj občas, a pokud to bude zapotřebí, dokud nebude dosa-
ženo výsledků s dlouhodobým účinkem.

Odpovídá to doporučenému plánu ošetřování, pomocí kterého lze prokazatelně dosáhnout 
nejlepších výsledků. Osobní plán ošetřování si však můžete také vytvořit jinak, a přesto do-
sáhnete uspokojivých výsledků.

7.4 Po ozařování
1. Pokud jste ukončili depilačním ošetření, stiskněte na 3 sekundy VYPÍNAČ / TLAČÍTKO 

pro nastavení úrovně energie. Pohotovostní režim (standby) se pozná blikáním malé ze-
lené kontrolky.

2. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
3. Po každém depilačním ošetření doporučujeme přístroj a zejména světelnou plochu očistit.
4. Po očištění doporučujeme přístroj uložit do originálního obalu a uchovávat jej mimo do-

sah vody.
5. Po ošetření nepoužívejte žádný antiperspirant/deodorant, neboť by mohlo dojít k podráž-

dění pokožky.
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8. Údržba a čištění
Po každém depilačním ošetření doporučujeme očistit přístroj a zejména světelnou plochu.
K čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo jiné agresivní čisticí nebo abrazivní 
prostředky, neboť by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.
Nikdy nenamáčejte přístroj ani žádnou z jeho částí do vody!

1. Než začnete s čištěním, vytáhněte síťový adaptér přístroje ze zásuvky.

2. Kryt přístroje čistěte suchou, čistou utěrkou.

3. Světelnou plochu a snímač kontaktu s pokožkou čistěte opatrně 
lehce navlhčenou utěrkou nepouštějící vlákna.

9. Co dělat v případě problémů?
„Přístroj nelze zapnout.“
• Ujistěte se, že je konektor připojovacího kabelu pevně propojený s přístrojem.
• Ujistěte se, že je síťový adaptér zapojen do elektrické zásuvky ve zdi.

„Při stisknutí spouštěcího tlačítka nedojde ke spuštění světelného impulzu“
• Ujistěte se, že máte dobrý kontakt s pokožkou a že je světelná plocha se snímačem kon-

taktu s pokožkou stejnoměrně a pevně přitisknuta na kůži. Pro vaši bezpečnost aktivuje 
spouštěcí tlačítko impulz pouze tehdy, když je snímače kontaktu s pokožkou pevně při-
tisknut na kůži. 

• Když se kontrolka na přístroji rozsvítí červeně, jedná se o upozornění, že je vaše barva 
pokožky, která byla změřena snímačem typu pleti, příliš tmavá pro bezpečné použití pří-
stroje. Vyzkoušejte přístroj na jiném místě na těle nebo se obraťte na zákaznický servis.

• Když se kontrolka na přístroji rozsvítí oranžově, jedná se upozornění, že je kontakt s po-
kožkou, který byl změřen snímačem kontaktu s pokožkou, příliš malý. Zvyšte kontakt 
s pokožkou nebo se obraťte na zákaznický servis.

• Jestliže kontrolka svítí trvale červeně, je dosažen maximální počet impulzů.

10. Často kladené otázky
Je technologie použitá u přístroje skutečně účinná?
Ano. Klinické lékařské studie prokázaly, že technologie používaná v přístroji beurer Pure 
Skin Pro System přispívá k dosažení dlouhodobých výsledků epilace.  
Výsledky se však mohou lišit podle cyklu růstu ochlupení; použitého stupně energie a 
tloušťky a barvy chloupků.

Jak dlouho trvá jedno ošetření pomocí přístroje?
Tato doba se liší v závislosti na ošetřované části těla. Ošetření celého těla (nohy, paže, pod-
paží, třísla a obličej pod lícními kostmi) trvá přibližně 20 minut při použití nejnižšího stupně 
intenzity. Vzhledem k tomu, že přístroj funguje zcela běžně pomocí elektrického proudu, 
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může být používán tak dlouho, jak je to potřebné, a to za účelem kompletního depilačního 
ošetření na požadované části, resp. požadovaných částech těla.

Je přístroj bezpečný?
Přístroj byl navržen s mimořádným ohledem na vaši bezpečnost a používá klinicky testo-
vanou technologii. Avšak stejně jako u každého jiného produktu či elektronického přístroje 
aplikovaného na pokožce musí být používán v souladu s pokyny pro použití a bezpečnost-
ními pokyny pro uživatele.

Je použití přístroje bolestivé?
Při správném použití uvádí většina uživatelů přístroje pocity mírného tepla v okamžiku světel-
ného impulzu. Uživatelé s hustším a tmavším ochlupením mohou pociťovat větší nepříjem-
nosti, avšak tyto nepříjemné pocity ihned po ukončení depilačního ošetření ustoupí. Přístroj 
má tři úrovně nastavení energie, které lze použít v závislosti na vaší citlivosti.

Jak často mám přístroj používat?
Depilační ošetření pomocí tohoto přístroje by měla být u prvních čtyř ošetření prováděna ve 
dvoutýdenních intervalech. Páté až sedmé ošetření včetně by mělo následovat v intervalu 
čtyř týdnů. Všechna další ošetření byste měli provádět tehdy, pokud ochlupení doroste a ne-
bude dosaženo požadovaných výsledků. Při ošetření ochlupení v obličeji pod lícními kostmi 
byste měli prvních šest ošetření provádět ve dvoutýdenních intervalech. Sedmé až dvanácté 
ošetření včetně by mělo proběhnout v intervalu čtyř týdnů. Všechna další ošetření byste 
měli provádět tehdy, pokud ochlupení doroste a nebude dosaženo požadovaných výsledků.

Je přístroj účinný v případě bílého, šedého nebo blond ochlupení?
Přístroj funguje nejlépe u tmavších typů ochlupení nebo u ochlupení, která obsahují více 
melaninu. Melanin je pigment, který ochlupení a pokožce propůjčuje barvu a absorbuje 
světelnou energii. Černé a tmavě hnědé ochlupení reaguje nejlépe. Hnědé a světle hnědé 
ochlupení reaguje také, avšak obvykle vyžaduje větší počet depilačních ošetření. Jistý úči-
nek lze pozorovat u zrzavého ochlupení. Bílé, šedé nebo blond ochlupení obvykle na přístroj 
nereaguje, přestože někteří uživatelé pozorovali výsledky po několika depilačních ošetřeních.

Mohu používat přístroj na hnědé nebo černé pokožce?
Přístroj nefunguje na přirozeně tmavé pokožce. Přístroj funguje na bázi světla a odstraňuje 
nežádoucí ochlupení pomocí selektivního ošetření vlasového pigmentu. Různé množství 
pigmentu se dále nachází v okolní tkáni kůže. Množství pigmentu v pokožce určité osoby, 
které se projevuje barvou pokožky, určuje míru rizika, kterému je tato osoba při použití pří-
stroje vystavena. Ošetření tmavé pokožky pomocí depilace fungující na bázi světla může 
mít škodlivé následky, jako například popáleniny, puchýřky a změny barvy pokožky (hy-
perpigmentace nebo hypopigmentace). V přístroji je zabudován snímač typu pleti, který 
provádí měření ošetřované pokožky před každým zábleskem. Snímač typu pleti zabrání 
dalšímu vysílání impulzů, jakmile zjistí, že se přístroj používá u tmavších odstínů pokožky.
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Kdy mohu počítat s viditelnými výsledky?
Stejně jako u jiných depilačních přístrojů, které fungují na bázi světla nebo laseru, nejsou 
výsledky vidět ihned a mohli byste si dokonce myslet, že se vůbec nic nestalo. Někdy se 
zdá, že ochlupení po depilačním ošetření opět naroste, ale obyčejně po dvou týdnech mnoho 
z těchto chloupků jednoduše vypadne. Kromě toho ochlupení roste ve třech různých fázích 
a depilace přístrojem má vliv pouze na ochlupení v aktivní fázi růstu. To je jeden z hlavních 
důvodů, proč je pro dosažení požadovaného výsledku zapotřebí více ošetření.

Mohou přístroj používat i muži?
Přístroj není vhodný pro ochlupení v obličeji u mužů.
Přestože byl přístroj vyvinut pro ženy, mohou ho používat i muži.
Ochlupení mužů, zvláště pak ochlupení na hrudi, bude však pro dosažení požadovaných 
výsledků vyžadovat větší počet depilačních ošetření než ochlupení žen.

Proč mé ochlupení roste, přestože byla depilace provedena před týdnem?
Může se zdát, jakoby chloupky stále rostly až dva týdny po depilačním ošetření přístrojem. 
Tento proces je znám jako „vypuzení“ a přibližně po dvou týdnech zjistíte, že tyto chloup-
ky jednoduše vypadnou nebo je můžete vytáhnout jemným škubnutím. (Přesto nedoporu-
čujeme chloupky vytahovat – nechte je jednoduše vypadnout přirozenou cestou.) Je také 
možné, že některé chloupky nebudou z důvodu vynechané aplikace nebo různých fází růstu 
přístrojem ovlivněny. Toto ochlupení bude předmětem následujících ošetření a to je důvod, 
proč je pro dosažení nejlepšího výsledku zapotřebí několika depilačních ošetření přístrojem.

Slyšela jsem, že některé chloupky po depilaci založené na bázi světla narostou znovu 
v tenčí a jemnější podobě. Je to pravda?
Tento jev byl podrobně zdokumentován dermatology a lékaři, kteří používají pro depilaci 
světelná a laserová zařízení. Je možné, že některé chloupky dorostou po depilaci přístrojem 
v tenčí a jemnější podobě. Obvykle se jedná o zlomek chloupků, které zde byly původně, 
a pokračující ošetření na ně může mít požadovaný účinek.

Proč nelze provést ošetření, pokud mám „aktivní“ opálení?
Nepoužívejte přístroj na opálené pokožce nebo po vystavení pokožky slunečnímu záření. 
Opálená pokožka, zvláště po vystavení slunečnímu záření, obsahuje velké množství pigmen-
tu melaninu. Platí to pro všechny typy a odstíny pokožky, včetně těch, které se nehnědnou 
příliš rychle. Přítomnost velkého množství melaninu vystavuje pokožku vyššímu riziku vzniku 
nežádoucích následků v souvislosti s použitím přístroje včetně popálenin, puchýřků a změn 
barvy pokožky (hyperpigmentace nebo hypopigmentace).

Je dlouhodobé používání přístroje pro mou pokožku nebezpečné?
Používání světelné a laserové energie v estetické medicíně je po dobu více než 15 let po-
drobně dokumentováno v profesionálních, experty prověřených odborných časopisech 
a v uznávaných institucích, jako je Mayo Klinik. Tyto časopisy a instituce neinformovaly 
o žádných vedlejších účincích nebo poškozeních v důsledku dlouhodobého používání svě-
telných nebo laserových zařízení.
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Jak dlouho mám počkat s ošetřením pomocí přístroje po nechráněném vystavení 
pokožky slunečnímu záření?
Před použitím přístroje po nechráněném vystavení pokožky slunci by se měla dodržet časo-
vá lhůta 2 týdnů. Pokud si přesto nejste jisti ohledně vystavení pokožky slunečnímu záření, 
obraťte se na svého lékaře.

Co mám udělat před použitím přístroje?
Před každým ošetřením pomocí tohoto přístroje je důležité vyvarovat se vystavení ošetřo-
vaného místa na pokožce slunečnímu záření po dobu nejméně 2 týdnů. Pomoci může vy-
soký ochranný faktor opalovacího krému (SPF 30+) a oděv, který zakrývá ošetřenou plochu. 
Plocha pokožky, která bude ošetřovaná, by měla být kromě toho umyta jemným mýdlem 
a vodou a chloupky by měly být oholeny až k povrchu pokožky.

Jak mám pečovat o ošetřenou plochu pokožky po použití přístroje?
Ošetřenou plochu pokožky lze mýt a ošetřovat pomocí standardních produktů pro péči 
o pleť. Je důležité dbát na to, aby 48 hodin po ošetření nedošlo k nechráněnému vystavení 
pokožky slunečnímu záření. Vhodnou protisluneční ochranu tvoří opalovací krémy s vyso-
kým ochranným faktorem (30+) a dostatečně zakrývající oděvy.

11. Likvidace
V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti li-
kvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím 
příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpad-
ních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte 
se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

12. Technické údaje

Typ IPL 5800

Ošetřovaná plocha 3,1 cm2

Technologie IPL (Intense Pulsed Light) pro domácí použití

Vlnová délka 475 – 1 200 nm

Max. energetická úroveň max. 5 J/cm2

Volitelné energetické úrovně 3

Rychlost 1 impulz v intervalu:
1 sekundy na stupeň 1
2 sekundy na stupeň 2
3 sekundy na stupeň 3
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Max. impulzy v lampě 600 000

Rozměry: 16 x 6,5 x 5,5 cm

Hmotnost: cca 180 g

Teplota
Provoz 10–40 °C

Skladování -10–70 °C

Relativní vlhkost 
vzduchu

Provoz 30–70% relativní vlhkost vzduchu

Skladování 0–90 % při teplotě 55 °C (nekondenzující)

Síťový adaptér

Číslo modelu YJS024Y-1201800

Vstup 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A

Výstup 12,0 V  1,8 A, 21,6 W

Třída ochrany Tento přístroj má dvojnásobnou izolaci (třída II) 

Polarita

Priemerná efektivita v 
prevádzke ≥86,55 %

Príkon pri nulovom 
zaťažení ≤0,08 W

Technické změny vyhrazeny

13. Záruka/servis
Společnost Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (dále jen „Beurer“) poskytuje 
za níže uvedených podmínek záruku na tento výrobek v níže uvedeném rozsahu.
 
Níže uvedené záruční podmínky se nedotýkají zákonné povinnosti odpovědnosti 
prodávajícího na základě smlouvy o nákupu uzavřené s kupujícím. 
Záruka kromě toho platí bez újmy závazných zákonných předpisů o ručení.

Beurer zaručuje bezchybnou funkčnost a úplnost tohoto výrobku.

Celosvětová záruční lhůta činí 3 roky (let) od okamžiku nákupu nového výrobku kupujícím.

Tato záruka platí pouze pro výrobky, které získal kupující jako spotřebitel a které používá 
výhradně k osobním účelům v domácím prostředí.
Platí německé právo.
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Pokud by se během záruční lhůty ukázal tento výrobek jako neúplný nebo by jeho funkčnost 
nebyla bezchybná podle následujících ustanovení, zajistí Beurer podle těchto záručních 
podmínek bezplatnou náhradní dodávku nebo opravu.

Pokud chce kupující ohlásit záruční případ, obrátí se nejdříve na místního prodejce: 
viz přiložený seznam „Service International“ s adresami servisních středisek. 

Kupující poté obdrží bližší informace o vyřízení záručního případu, např. kam může poslat 
výrobek a jaké podklady musí dodat. 

Uplatnění záruky je možné pouze tehdy, jestliže kupující může předložit 
 – kopii faktury / doklad o nákupu 
 – originální výrobek 

společnosti Beurer nebo autorizovanému partnerovi společnosti Beurer.

Tato záruka se výslovně nevztahuje na 
 – opotřebení, které vyplývá z běžného používání nebo spotřeby výrobku;
 – díly příslušenství dodávané k tomuto výrobku, které se při řádném používání opotřebují 

nebo spotřebují (např. baterie, akumulátory, manžety, těsnění, elektrody, osvětlovací 
prostředky, nástavce a příslušenství inhalátoru); 

 – výrobky, které nebyly řádně používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány a/nebo 
byly používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány v rozporu s ustanoveními návodu 
k použití, a výrobky, které byly otevřeny, opraveny nebo změněny kupujícím nebo servi-
sem, který nedisponuje autorizací společností Beurer; 

 – škody vzniklé při dopravě výrobku mezi výrobcem a zákazníkem nebo servisním stře-
diskem a zákazníkem;

 – výrobky, které byly zakoupeny jako 2. jakost nebo jako použité výrobky;
 – následné škody, které vyplývají z vady tohoto výrobku (v tomto případě však platí nároky z 

odpovědnosti za vady výrobku nebo z jiných závazných zákonných ustanovení o ručení). 

Opravy nebo kompletní výměna výrobku v žádném případě neprodlužují záruční lhůtu. 
C
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SLOVENČINA

Starostlivo si prečítajte tento návod na použitie, 
uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite 
ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny 
v ňom uvedené.

 VÝSTRAHA
• Prístroj a adaptér sú určené iba na domáce/súkromné 

použitie, nie pre komerčné použitie.
• Prístroj je vhodný iba pre osoby od 18 rokov.
• Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
• Pred každým použitím skontrolujte, či prístroj a sieťový 

kábel nie sú poškodené. V  prípade poškodení sa 
prístroj nesmie uvádzať do prevádzky.

• Prístroj a adaptér sa nesmú namočiť.
• Prístroj nepoužívajte v blízkosti vlhkých oblastí, napr. 

vane, umývadlá, sprchy alebo iné nádoby s vodou ale-
bo inými kvapalinami – nebezpečenstvo zásahu elek-
trickým prúdom!

• Nikdy sa nepozerajte do svetla.
• Do prístroja nevkladajte žiadne predmety.
• Dbajte na to, aby vetracie štrbiny neboli zakryté.
• Ak je prístroj poškodený, nedotýkajte sa žiadnych 

vnútorných komponentov, aby ste predišli zásahu elek-
trickým prúdom.
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• V prípade, že sa poškodí elektrický prívodný kábel 
tohto prístroja, musí sa tento zlikvidovať. Ak ho nie je 
možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.

• Zapnutý prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru. Deti 
by mali byť pod dozorom, aby sa s prístrojom nehrali.

• V žádném případě nesmíte přístroj otvírat ani opravo-
vat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V 
případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno zaručuje hodnotné 
a dôkladne odskúšané produkty najvyššej kvality z oblasti tepla, hmotnosti, krvného tlaku, 
telesnej teploty, tepu, jemnej terapie, masáže, krásy a vzduchu. 

S priateľským odporúčaním
Váš tím Beurer
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1. Obsah balenia
Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je 
obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevy-
kazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade 
pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu 
zákazníckeho servisu. 

1 x odstraňovač chĺpkov Pure Skin Pro
1 x tento návod na použitie
1 x sieťový adaptér

2. Vysvetlenie symbolov
V návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné 
symboly:

 VÝSTRAHA
Výstražné upozornenie poukazujúce na 
nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie zdravia

 POZOR
Bezpečnostné upozornenie na možné škody na 
prístroji/príslušenstve

 Upozornenie Upozornenie na dôležité informácie

 NEBEZPEČENSTVO

Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo 
vode (napr. umývadlo, sprcha, vaňa) – nebezpečenstvo 
zásahu elektrickým prúdom!

Dodržujte návod na použitie

Prístroj je vybavený dvojitou ochrannou izoláciou 
a teda zodpovedá triede ochrany 2

Používajte iba v uzavretých priestoroch

Chráňte pred vlhkosťou

Pozor: optické žiarenie

Uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od očí!

Nepoužívať na opálenej pokožke alebo po vystavení 
sa slnku
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Likvidácia podľa smernice o odpadoch z elektrických 
a elektronických zariadení (WEEE)

Značka CE
Tento výrobok spĺňa požiadavky
platných európskych a národných noriem.

Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám 
technických predpisov EAEU.

21

PAP  
Obal ekologicky zlikvidujte

Storage / Transport
Prípustná teplota a vlhkosť vzduchu počas skladovania 
a prepravy

Polarita jednosmerného napájacieho konektora

Energetická účinnosť úroveň 6

Jednosmerný prúd
Prístroj je vhodný len pre jednosmerný prúd

Proizvajalec

3. Účel použitia
Prístroj IPL Pure Skin Pro je určený na odstraňovanie neželaného telesného ochlpenia u žien 
a mužov.
Prístroj je určený výlučne na použitie na nohách, podpazuší, v oblasti bikín, na hrudi, 
bruchu, chrbte a tvári pod lícnymi kosťami (použitie na tvári vhodné iba pre ženy). 
Prístroj sa smie používať iba na účel, na ktorý bol vyvinutý a spôsobom uvedeným v tomto 
návode na použitie. Akékoľvek neprimerané použitie môže byť nebezpečné. Výrobca neručí 
za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neprimeraného alebo nesprávneho použitia.

Princíp fungovania technológie IPL
IPL Pure Skin Pro je prístroj na dlhodobé odstraňovanie ochlpenia na báze svetla na os-
obné použitie. Proces odstraňovania chĺpkov založený na princípe svetla je dobre známy 
a osvedčený. V rámci klinického použitia sa proces po celom svete počas viac než 15 rokov 
osvedčil ako bezpečný a účinný na dosiahnutie dlhodobej redukcie chĺpkov.
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Ako svetlo odstraňuje chĺpky?
Odstraňovanie chĺpkov založené na princípe svetla sa zakladá na teórii selektívnej fototer-
molýzy, pri ktorej sa používa optická energia na zastavenie rastu chĺpkov. Pre dosiahnutie 
takéhoto tepelného účinku musí korienok chĺpka selektívne absorbovať svetelnú energiu 
a premeniť ju na teplo.
Táto selektivita sa dosiahne, keď optickú energiu odovzdávanú tkanivu absorbuje predovš-
etkým pigment melanín, ktorý sa nachádza v chĺpku. Vysokoenergetické svetlo sa premení 
na teplo (horúčavu), ktoré nakoniec zastaví rast chĺpka. 

Aký vplyv má cyklus rastu chĺpkov na odstraňovanie chĺpkov založené na princípe svetla?
Každý chĺpok na našom tele prejde troma fázami cyklu rastu: anagén, 
katagén a telogén. Iba chĺpky, ktoré sa nachádzajú v anagénnej fáze, teda 
fáze rastu, reagujú na ošetrenie IPL.

Doba kompletného cyklu rastu chĺpkov je u každého človeka iná a závisí od 
miesta na tele s ochlpením, spravidla však predstavuje 18 – 24 mesiacov. 

 
Je potrebné mať na pamäti, že je potrebný 
minimálne jeden kompletný cyklus rastu chĺp-
kov, aby sa s prístrojom IPL Pure Skin Pro do-
siahlo trvalé odstránenie chĺpkov.

4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

 VÝSTRAHA

Pred použitím prístroja si dôkladne prečítajte bezpečnostné upozornenia a pri používaní 
prístroja sa nimi presne riaďte. Nedodržanie nasledovných upozornení môže mať za násle-
dok poranenia alebo vecné škody. Návod na obsluhu uschovajte pre neskoršie použitie 
a sprístupnite ho aj iným používateľom. 
• Tento prístroj je pre osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo psychickými 

schopnosťami vhodný iba v prípade, ak majú dostatočný dozor alebo bolo zabezpečené 
podrobné poučenie zodpovednou osobou o používaní prístroja.

• Prístroj nepoužívajte počas tehotenstva alebo dojčenia.
• Dbajte na to, aby sa s prístrojom nehrali deti.
• Ak spozorujete extrémne sčervenanie, tvorbu pľuzgierikov alebo popálenín na koži, 

okamžite zastavte používanie!
• V žiadnom prípade nikdy nepozerajte priamo do svetla vystupujúceho zo žiarovky IPL.

Anagén – fáza rastu

Katagén – 
prechodná fáza

Telogén – fáza 
pokoja 

18 – 24 
mesiacov

Anagén

Telogén Katagén
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• Nikdy sa nepokúšajte o vyslanie svetelného impulzu do vzduchu!
• Na základe „Tabuľky farieb chĺpkov a kože“ na zadnej strane tohto návodu na obsluhu 

určite, ktoré intenzity svetla sú najvhodnejšie pre vašu farbu kože a telesného ochlpe-
nia, resp. či je táto metóda pre vás vôbec vhodná (ak nie je, táto skutočnosť je v tabuľke 
vyznačená ‚x‘).

• Prístroj nepoužívajte na prirodzene tmavej pokožke.
• Nepokúšajte sa prístroj otvoriť alebo opraviť. Pri otvorenom prístroji môžete prísť do kon-

taktu s nebezpečnými elektrickými komponentmi alebo pulzujúcou svetelnou energiou, 
čo môže mať za následok vážne poranenia a/alebo trvalé poškodenie zraku.

• Prístroj nepoužívajte s kontaktným gélom, môže sa tým poškodiť.

 Upozornenie

Prístroj najlepšie funguje pri tmavších typoch kože alebo pri chĺpkoch, ktoré obsahujú viac 
melanínu. Čierne a tmavohnedé chĺpky reagujú na ošetrenie najlepšie, pričom hnedé a svet-
lohnedé chĺpky budú reagovať tiež, no zvyčajne si vyžadujú viac ošetrení na odstraňova-
nie chĺpkov. Ryšavé by mohli reagovať. Biele, sivé alebo svetlé chĺpky zvyčajne na prístroj 
nereagujú, aj keď niektorí používatelia po viacerých ošetreniach na odstraňovanie chĺpkov 
vnímali pozitívne výsledky.

NEBEZPEČENSTVO
Prístroj a adaptér uchovávajte mimo dosah vody! Prístroj IPL Pure Skin Pro 
je elektrický prístroj. Prístroj neklaďte do vody a nenechajte ho spadnúť do 
vody alebo iných kvapalín.

To by mohlo mať za následok ťažký zásah elektrickým prúdom!
• Prístroj nepoužívajte, ak sa práve kúpete.
• Prístroj nepoužívajte, ak zvlhol alebo sa namočil.
• Nesiahajte na prístroj, ak spadol do vody.
• Okamžite vytiahnite sieťový adaptér, ak spadol do vody.
• Sieťového adaptéra a prístroja sa nedotýkajte mokrými rukami!

 VÝSTRAHA

Prístroj v žiadnom prípade nepoužívajte, ak trpíte na jedno z nasledovných ochorení:
• Ak trpíte alebo ste v minulosti trpeli na rakovinu kože alebo ak ste na miestach na tele, 

ktoré sa majú ošetrovať, mali potenciálne melanómy.
• Ak trpíte na epilepsiu s citlivosťou na záblesky.
• Ak trpíte na kolagénové poruchy, vrátane tvorby keloidov alebo zlé hojenie rán.
• Ak trpíte na herpes alebo psoriázu v ošetrovanej oblasti, výlučne ak ste sa poradili 

s lekárom a dostali ste preventívnu liečbu.
• Ak ste citlivý na svetlo alebo trpíte na inú svetlocitlivosť, ako napr. porfýria, polymorfná 

svetelná dermatóza, urticaria solaris, lupus atď.
• Ak trpíte na ochorenie látkovej výmeny, ako napr. diabetes.
• Ak trpíte na poruchu zrážanlivosti krvi.



30

Prístroj v žiadnom prípade nepoužívajte, ak užívate jeden z nasledovných liekov:
• Ak užívate lieky, ktoré robia kožu citlivejšou na svetlo, vrátane nesteroidných antireumatík 

(napríklad aspirín, ibuprofen, paracetamol), tetracyklín, fenotiazín, tiazidové diuretiká, sul-
fonyl močoviny, sulfónamidy, DTIC, Fluorouracil, Vinblastin, Griseofulvin, alfa-hydroxylové 
kyseliny (AHA), beta-hydroxylové kyseliny (BHA), Retin-A®, Accutane® a/alebo topické 
retinoidy.

• Ak ste pred krátkym časom boli alebo sa v súčasnosti liečite kyselinou azelaovou.
• Ak ste v rámci predchádzajúcich 3 mesiacov absolvovali steroidovú liečbu.
• Ak ste si v posledných 6–8 týždňoch nechali spraviť kožný peeling alebo inú metódu vy-

hladzovania pokožky.
• Ak ste sa v posledných 3 mesiacoch podrobili liečbe ožarovaním alebo chemoterapii.

Prístroj v žiadnom prípade nepoužívajte na nasledovných miestach:
• Nad sliznicami v nosovo-ušnej oblasti.
• Nad alebo vedľa aktívneho implantátu, ako je napríklad kardiostimulátor, prístroj proti 

inkontinencii, inzulínová pumpa atď.
• Na tvári nad líniou líc, okolo očí, obočie alebo rias, pretože to môže mať za 

následok vážne poškodenie očí.
• Na bradavkách, areolách, vnútorných pyskoch prirodzenia, vagíne, análnom otvore,  

nose a ušiach.
• U mužov sa prístroj v žiadnom prípade nesmie používať na miešku a na tvári.
• Nad piercingom alebo inými kovovými predmetmi, ako sú napr. náušnice alebo šperky.
• Nad tetovaním, alebo permanentným make-upom v ošetrovanej oblasti.
• Nad tmavohnedými alebo čiernymi škvrnami, ako sú napr. veľké pehy, materské znamien-

ka, pečeňové škvrny, pľuzgiere alebo bradavice.
• Nad ekzémom, psoriázou, léziami, otvorenými ranami alebo aktuálnymi infekciami. Pred 

použitím prístroja počkajte, kým sa príslušné miesto zahojí.
• Na poškodenej alebo popraskanej koži alebo miestach, na ktorých hrozí nebezpečen-

stvo malígnosti.
• Na mieste na tele, na ktorom by ste možno neskôr chceli mať ochlpenie.

Tento zoznam nemusí byť úplný. 
Ak užívate liečivá, ktoré si vyžadujú lekársky predpis, ste z dôvodu ochorenia pravi-
delne kontrolovaný a/alebo si nie ste istý, či môžete prístroj používať bezpečne, poraďte 
sa pred použitím prístroja so svojim lekárom alebo dermatológom.

Možné vedľajšie účinky:
Ak sa prístroj používa podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu, potom sú 
vedľajšie účinky a komplikácie súvisiace s použitím prístroja zriedkavé. 

• Koža môže byť po ošetrení červená, môže svrbieť alebo byť teplá. Tieto reakcie sú neškod-
né a rýchlo odznejú.

• Na krátky čas sa môže na ošetrovanej časti tela vyskytnúť kožná reakcia podobná úpalu. 
Ak táto reakcia neodzneje do troch dní, mali by ste vyhľadať lekára.
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• Suchá pokožka a svrbenie sa môžu vyskytnúť následkom holenia alebo kombinácie ho-
lenia a svetelnej terapie. Táto reakcia je neškodná a po niekoľkých dňoch odzneje. Kožnú 
partiu môžete ochladiť ľadom alebo vlhkou utierkou.

• Ak by koža bola aj naďalej príliš suchá, môžete po 24 hodinách od ošetrenia naniesť 
neparfumovaný hydratačný krém.

• V ojedinelých prípadoch môže ošetrovaná koža veľmi sčervenať a opuchnúť. V takom 
prípade ide spravidla o následok zvoleného príliš vysokého stupňa intenzity a vyskytuje 
sa prevažne na citlivejších častiach tela. Začervenanie a opuchy by mali odznieť do 2 až 
7 dní a mali by sa ošetrovať častým prikladaním ľadu. Jemné čistenie je v poriadku, no 
mali by ste sa vyhýbať vystavovaniu slnečnému žiareniu.

• Sfarbenia kože sa vyskytujú veľmi zriedkavo a prejavujú sa ako tmavé alebo svetlejšie 
škvrny na postihnutej kožnej partii. Príčinou môže byť použitie príliš vysokého stupňa in-
tenzity pre váš odtieň kože. Ak sa toto sfarbenie nestratí do dvoch týždňov, mali by ste 
vyhľadať lekára. Sfarbené oblasti opäť ošetrujte až po úplnom zmiznutí sfarbenia.

• Veľmi zriedka sa po použití prístroja môžu na koži vyskytnúť popáleniny alebo rany. 
Popálenina alebo rana si môžu vyžadovať niekoľko týždňov na zahojenie a nanajvýš 
zriedkavo môže zostať viditeľná jazva.

• Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť kožné infekcie a zápaly. Tieto môžu 
byť spôsobené použitím prístroja na ranách alebo rezoch, ktoré vznikli následkom holenia 
alebo na už existujúcich ranách, resp. zarastených chĺpkoch.

• Silnejšie bolesti sa môžu počas ošetrenia alebo po ošetrení vyskytnúť v nasledovných 
prípadoch: ak prístroj používate na neoholenej koži; ak použijete stupeň intenzity, ktorý 
je príliš silný pre váš odtieň kože; ak rovnakú kožnú partiu ošetrujete svetelnými impulzmi 
viackrát; ak prístroj používate na otvorených ranách, zápaloch, tetovaniach, popálen-
inách atď. 

• Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť tvorba trvalých jaziev. Prípadná tvor-
ba jaziev sa zvyčajne vyskytuje v podobe plochej, bielej lézie na koži. Môžu byť potrebné 
následné estetické ošetrenia, aby sa zlepšil vzhľad jazvy.

• Použitie prístroja môže mať vo veľmi zriedkavých prípadoch za následok tvorbu hematómov 
s modrofialovým sfarbením, ktoré môžu pretrvávať 5 až 10 dní. Po vyblednutí hematómov 
sa môže vyskytnúť hrdzavohnedé sfarbenie kože (hyperpigmentácia), ktorá môže byť trvalá.

Výstražné upozornenie k opaľovaniu pred a po ošetrení!
Opaľovanie pred ošetrením
1. Po opaľovaní počkajte minimálne 2 týždne, kým prístroj opäť použijete.
2. Pred ošetrením skontrolujte, či koža nevykazuje známky spálenia od slnka. 

V prípade, že spálenie od slnka nie je zahojené, potom s použitím prístroja počkajte do-
vtedy, kým sa spálenie úplne nezahojí.

3. Následne vykonajte test znášanlivosti kože na opálenej koži, aby ste zistili vhodný stupeň 
intenzity energie.

Opaľovanie po ošetrení
1. Po ošetrení počkajte s opaľovaním minimálne 48 hodín. Ešte začervenanú kožu nevy-

stavujte slnku!
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2. Prvé dva týždne po ošetrení ošetrované miesto chráňte pred slnečným žiarením pomocou 
odevu alebo opaľovacieho krému (minimálne OF 30).

Opaľovanie pod umelým svetlom
Pokyny na „opaľovanie pred ošetrením“ a „opaľovanie po ošetrení“ platia aj pre opaľovanie 
pomocou umelého svetla a samoopaľovacích prípravkov.
Pred a  po návšteve sauny/kúpaliska dodržiavajte 24-hodinovú prestávku pred 
opätovným použitím prístroja, pretože v opačnom prípade môže chlór spôsobiť po-
dráždenie kože.

 POZOR

Predchádzanie škodám
• Nepokúšajte sa váš prístroj otvoriť alebo opraviť. Pokus o otvorenie môže prístroj poškodiť 

a má za následok zánik záruky.
• Prístroj by sa nikdy nemal nechať bez dozoru, ak je zapojený do zásuvky.
• Prístroj neuvádzajte do prevádzky, ak je poškodený prístroj, kábel alebo zástrčka. Sieťový 

kábel udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od zohriatych povrchov.
• Prístroj vždy hneď po použití vytiahnite zo zásuvky.
• Prístroj nepoužívajte s nadstavcami a dielmi príslušenstva, ktoré neboli odporúčané spo-

ločnosťou beurer GmbH.
• Prístroj počas používania nevystavujte teplotám pod 10 °C alebo nad 35 °C.
• Prístroj nepoužívajte, ak počas použitia prístroja vidíte alebo cítite dym.
• Prístroj nepoužívajte, ak je pretrhnutý, uvoľňuje sa alebo celkom chýba otvor ventilátora.
• Prístroj nepoužívajte, ak sú snímač farby kože na prístroji, kartuša alebo svetelná plocha 

prasknuté alebo zlomené.
• Svetelný impulz nesmerujte na žiadny iný povrch, než kožu. V opačnom prípade môžu byť 

spôsobené vážne škody na výstupnom okne svetla, resp. na snímači farby kože. Taktiež sa 
môžu vyskytnúť poškodenia na osvetlenom povrchu. Svetelný impulz aktivujte iba vtedy, 
ak je prístroj v kontakte s kožou.

• Prístroj po použití uchovávajte v originálnej škatuli.
• Prístroj nevystavujte na dobu viacerých hodín priamemu slnečnému a UV žiareniu, aby 

ste predišli škodám.
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5. Popis prístroja

1

2

3 4

5

6

7

1. Svetelná plocha 5. Kontrolka

2.  Snímač farby kože/snímač kontaktu 
s pokožkou 6. Aktivačné tlačidlo

3. Indikátor intenzity (3 úrovne) 7. Zásuvka pre konektor prístroja

4.  Tlačidlo zapnutia/vypnutia/voľby 
energie

Bezpečnostné prvky 
Prístroj disponuje snímačom farby kože. Tento snímač farby kože predchádza ošetreniu 
kože, ak máte príliš tmavú farbu kože alebo ste príliš opálený.
Prístroj je okrem toho vybavený zabudovaným UV filtrom, ktorý blokuje škodlivé UV lúče.
Na ochranu očí prístroj disponuje zabudovaným snímačom kontaktu s pokožkou. Ten-
to bol vyvinutý, aby nebolo možné vyslať svetelný impulz, ak sa prístroj drží vo vzduchu. 
Svetelný impulz sa vydá iba vtedy, ak sa snímač kontaktu s pokožkou nachádza v úplnom 
kontakte s pokožkou.
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6. Uvedenie do prevádzky
Skôr než začnete s aplikáciou, musíte najskôr vykonať nasledovné body:

1. Na základe tabuľky farieb chĺpkov a kože (nachádza sa na zadnej strane návodu na 
obsluhu) skontrolujte, ktorý stupeň intenzity je vhodný pre vás. Symbol „x“ v tabuľke 
znamená, že prístroj pre vás nie je vhodný.

2. Pred každým použitím si ohoľte časti tela, ktoré chcete ošetro-
vať. Nepoužívajte depilačné krémy namiesto holiaceho strojčeka.

3. Uistite sa, že kožné partie, ktoré sa majú ošetrovať, sú oholené, 
suché a čisté (bez akýchkoľvek zvyškov púdru, make up, krému 
alebo dezodorantu). 

 VÝSTRAHA

Krátko pred použitím prístroja si nečistite kožu horľavými kvapalinami, ako je alkohol ale-
bo acetón.

4. Svetelnú plochu a snímač kontaktu s pokožkou vyčistite utierkou 
nepúšťajúcou vlákna.

5. Na každej časti tela, ktorú chcete ošetrovať, vykonajte 48 hodín pred úplným ošetre-
ním test znášanlivosti kože. 

Vykonanie testu znášanlivosti kože

1. Konektor prístroja zapojte do prístroja a sieťový adaptér zapojte do elektrickej zástrčky. 
Kontrolka začne blikať na zeleno (pohotovostný režim).

2. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia/voľby energie. Na indikátore intenzity začne trvalo 
svietiť nazeleno jedna žiarovka (stupeň 1).

 Upozornenie

Pri ošetrení tváre by sa mal test znášanlivosti kože vykonať na mieste bez chĺpkov, ako 
napríklad pod uchom alebo na strane krku.
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3. Svetelnú plochu priložte ku koži a stlačte aktivačné tlačidlo, aby ste vydali svetelný 
impulz na stupni 1. Dbajte na to, aby svetelná plocha a snímač kontaktu s pokožkou 
kompletne priliehali ku koži. Svetelný impulz je možné vydať, iba ak snímač kontaktu 
s pokožkou úplne prilieha ku koži. Uvidíte jasný záblesk, začujete praskavý zvuk a prí-
padne zacítite jemné pálenie a/alebo pôsobenie tepla. Ventilátor prístroja sa zapne po 
prvom záblesku. Prístroj je do 1 – 3 sekúnd (v závislosti od stupňa intenzity) pripravený 
na ďalší impulz a kontrolka na prístroji stále svieti na zeleno.

4. Snímač kontaktu s pokožkou priložte na inú ošetrovanú oblasť. Opakovaným stlačením 
tlačidla zapnutia/vypnutia/voľby energie zvýšte stupeň intenzity a pomocou aktivač-
ného tlačidla vydajte svetelný impulz. Nezvyšujte intenzitu nad maximálnu povolenú/
odporúčanú intenzitu pre váš odtieň kože (pozri Tabuľku farieb chĺpkov a kože na 
zadnej strane návodu na použitie).

 Upozornenie

Energetický stupeň zvyšujte iba v takom prípade, ak pre vás predchádzajúci energetický 
stupeň nebol nepríjemný. V prípade, že pre vás bol už energetický stupeň 1 nepríjemný, 
nezvyšujte energetický stupeň.

5. V prípade, že po osvetlení pociťujete nepríjemný pocit, znížte intenzitu.

6. Ukončite test znášanlivosti kože. Počkajte 48 hodín a preskúmajte ošetrovanú plochu 
kože. Ak sa ošetrovaná plocha kože javí normálne (žiadna reakcia alebo mierne za-
červenanie), potom môžete testované kožné partie ošetrovať s intenzitou nastavenou 
pri teste znášanlivosti kože. 

 Upozornenie

Ak ošetrovaná plocha kože vykazuje reakcie (napr. začervenanie alebo opuchy), počkajte, 
kým symptómy celkom neodznejú. Následne vykonajte test znášanlivosti kože s nižšou 
intenzitou. V prípade, že ošetrovaná plocha opäť vykazuje reakcie, poraďte sa so svojim 
lekárom.
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7. Používanie  

1. Konektor prístroja zastrčte do prístroja a sieťový adaptér do zá-
suvky. Kontrolka začne blikať na zeleno (pohotovostný režim).

2. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia/voľby energie. Na indikátore 
intenzity začne trvalo svietiť nazeleno jedna žiarovka (stupeň 1).

3. Ak chcete aplikáciu vykonať s vyššou intenzitou, opakovaným 
stláčaním tlačidla zapnutia/vypnutia/voľby energie zvyšujte in-
tenzitu, kým nebude nastavená požadovaná intenzita.

4. Svetelnú plochu priložte ku koži a stlačte aktivačné tlačidlo, aby 
ste vydali svetelný impulz. Dbajte na to, aby svetelná plocha a sní-
mač kontaktu s pokožkou kompletne priliehali ku koži. Svetel-
ný impulz je možné vydať, iba ak snímač kontaktu s pokožkou 
úplne prilieha ku koži. Uvidíte jasný záblesk, začujete praskavý 
zvuk a prípadne zacítite jemné pálenie a/alebo pôsobenie tepla. 
Prístroj je do 1 – 3 sekúnd (v závislosti od stupňa intenzity) pripra-
vený na ďalší impulz a kontrolka na prístroji stále svieti na zeleno.

7.1 Metódy použitia

 VÝSTRAHA

Rovnakú oblasť neošetrujte v rámci jedného ošetrenia dvakrát. Ak jednu oblasť ošetrujte 
viac než raz, zvyšuje sa riziko vedľajších účinkov. 

 Upozornenie

Impulzy prístroja by sa mali aplikovať v pásoch – začínajúc na jednom konci každého pásu 
a priebežne smerom k druhému koncu. Táto technika umožňuje lepšiu kontrolu už ošetro-
vaných plôch kože a pomáha predchádzať viacnásobnému ošetreniu rovnakej plochy alebo 
ošetreniu prekrývajúcich sa plôch kože. Svetelná plocha prístroja je koncipovaná tak, aby na 
ošetrenej ploche kože zostali krátkodobé otlačené miesta. Tieto viditeľné otlačené miesta 
môžete použiť na presné umiestnenie nasledovného impulzu. 

Metóda aplikácie 1 režim „Auto-Flash“:
Držte stlačené aktivačné tlačidlo. Prístroj postupne vydáva po jednom svetelnom impul-
ze, kým sa snímač kontaktu s pokožkou nachádza v úplnom kontakte s kožou. Po treťom 
svetelnom impulze, ktorý ste spustili stlačeným aktivačným tlačidlom, sa prístroj automaticky 
prepne do režimu „Auto-Flash“. Prístroj teraz vydáva v pravidelných intervaloch automaticky 
svetelné impulzy. V tomto režime nie je potrebné manuálne stlačenie aktivačného tlačidla. 
Režim „Auto-Flash“ je obzvlášť vhodný na ošetrenie väčších oblastí, ako sú napríklad nohy.
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Metóda aplikácie 2 „Aktivácia individuálnych zábleskov“:
Osvetľovacie tlačidlo po každom svetelnom impulze uvoľnite. Prístroj pri nasledovnom 
svetelnom impulze umiestnite priamo vedľa práve ošetreného miesta. Uistite sa, že svetelná 
plocha a snímač kontaktu s pokožkou kompletne priliehajú ku koži. Tento režim zaručuje 
presné ošetrenie napr. kolien alebo členkov.

 Upozornenie

Ak prístroj nevydá žiadny svetelný impulz a kontrolka svieti naoranžovo, potom nemá kožný 
snímač dostatočný kontakt s kožou.
Ak prístroj nevydá žiadny svetelný impulz a kontrolka svieti načerveno, potom je plocha 
kože, ktorá sa má ošetrovať, príliš tmavá.

 Upozornenie

Ak by sa vám prístroj zdal nepríjemne horúci, nechajte ho pár minút vychladnúť. V ošetrení 
môžete pokračovať bežným spôsobom po krátkej prestávke na vychladnutie.

7.2 Špeciálne upozornenia pre ošetrovanie na tvári

 VÝSTRAHA

• Prístroj nepoužívajte na mužskej tvári.
• Prístroj nepoužívajte na tvári s vyššou intenzitou ako je stupeň energie 2. Prístroj nepouží-

vajte na tvári nad lícnymi kosťami alebo očami, obočím a riasami, pretože to môže mať za 
následok vážne poškodenie očí. Prístroj nepoužívajte nad sliznicami v nosovo-ušnej oblasti.

• Pokožka tváre je veľmi citlivá a vyžaduje si špeciálnu starostlivosť. Bezpodmienečne 
dodržiavajte všetky varovné a bezpečnostné upozornenia v tomto návode na obsluhu, 
aby ste predišli neželaným následkom. Pred ošetrením tváre odporúčame vykonať oše-
trenie tela a oboznámiť sa s prístrojom. Pomocou prístroja je možné ošetrovať všetky časti 
tváre pod lícnymi kosťami, ako je napríklad horná pera, líce, sánka, brada a krk. 

1. 48 hodín pred ošetrením bezpodmienečne vykonajte bodový test znášanlivosti kože. Test 
znášanlivosti kože by sa mal vykonávať v oblasti bez chĺpkov, napríklad pod uchom alebo 
po stranách krku, aby sa zistil vhodný energetický stupeň.

 VÝSTRAHA

Testovanú plochu ošetrujte najskôr 1 týždeň po vykonaní testu znášanlivosti kože.

2. Ošetrovanú plochu označte bielou kajalovou ceruzkou na oči. Značenie používajte ako 
orientačnú čiaru pre vydávanie impulzov. Týmto spôsobom môžete predísť tomu, aby sa 
ošetrované plochy prekrývali alebo došlo k ošetreniu neželaných oblastí tváre.

3. Na správne priloženie prístroja na ošetrovanú plochu používajte zrkadlo.
4. Dodržiavajte pokyny na použitie a obzvlášť dodržiavajte nasledovné špecifické pokyny.
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Ošetrenie hornej pery
Svetelnú plochu prístroja umiestnite spôsobom zobrazeným na obrázku. Na 
každej označenej oblasti vydajte jeden impulz.
Vyhýbajte sa ošetrovaniu nosných dierok a pier, pretože tieto miesta sú citlive-
jšie.

 Upozornenie

Za účelom napnutia ošetrovanej plochy môžete pery stiahnuť „dovnútra“ alebo ich stlačiť, 
prípadne naneste na pery a okraj pier hrubú vrstvu kajalovou ceruzkou na oči. Táto biela 
čiara zabezpečí, že sa energia záblesku odrazí a nedosiahne vaše pery, ak náhodou nas-
merujete svetelný impulz na pery.

Ošetrenie oblasti líc a sánky
Svetelnú plochu prístroja umiestnite spôsobom zobrazeným na obrázku. 
V každom bode vydajte impulz a pohybujte sa pritom z jednej strany líca 
resp. sánky na druhú.

Ošetrenie oblasti krku a brady
Svetelnú plochu prístroja umiestnite spôsobom zobrazeným na obrázku. 
V každom bode vydajte impulz a pohybujte sa pritom z jednej strany krku 
resp. brady na druhú.

Starostlivosť po ošetrení tváre
• Naneste upokojujúcu emulziu, napr. Aloe Vera.
• Minimálne 24 hodín sa vyhýbajte aplikácii peelingových a bieliacich krémov alebo zod-

povedajúcich výrobkov, pretože to má za následok podráždenie ošetrovanej kože. 
• Minimálne 48 hodín po ošetrení sa vyhýbajte viac ako 15 minútam pôsobenia priameho 

slnečného žiarenia. Ak je ošetrovaná koža počas tohto časového obdobia aj napriek to-
mu vystavená slnečnému žiareniu, musíte bezpodmienečne použiť opaľovací krém s OF 
30 a vyšším.

• Vyhýbajte sa odstraňovaniu chĺpkov voskom alebo trhaním na ošetrovaných miestach. 
Majte na pamäti, že to môže trvať celý cyklus rastu chĺpkov, kým sa dostavia dlhotr-
vajúce výsledky odstraňovania ochlpenia.

7.3 Frekvencia aplikácie
Pri ošetreniach tela:
• Odstup medzi prvými 3 – 4 ošetreniami na odstraňovanie chĺpkov pomocou systému Pure 

Skin Pro by mal predstavovať vždy približne dva týždne.
• Odstup medzi 5. až 7. ošetrením na odstraňovanie chĺpkov pomocou systému Pure Skin 

Pro by mal predstavovať vždy približne štyri týždne. Potom budete systém Pure Skin Pro 
používať zvyčajne občas a v prípade potreby, kým sa nedosiahnu dlhodobé výsledky.
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Pri ošetrovaní tváre:
• Odstup medzi prvými 6 ošetreniami na odstraňovanie chĺpkov pomocou systému Pure 

Skin Pro by mal predstavovať vždy približne dva týždne.
• Odstup medzi 7. až 12. ošetrením na odstraňovanie chĺpkov pomocou systému Pure Skin 

Pro by mal predstavovať vždy približne štyri týždne. Potom budete systém Pure Skin Pro 
používať zvyčajne občas a v prípade potreby, kým sa nedosiahnu dlhodobé výsledky.

To zodpovedá odporúčanému plánu ošetrení, s ktorým sa preukázateľne dosahujú najlepšie 
výsledky. Môžete si však vypracovať aj iný osobný plán ošetrení a aj napriek tomu získať 
uspokojivé výsledky.

7.4 Po ošetrení
1. Po dokončení ošetrenia na odstraňovanie chĺpkov podržte na 3 sekundy stlačené tla-

čidlo zapnutia/vypnutia/voľby energie. Pohotovostný režim je indikovaný blikaním malej 
zelenej kontrolky.

2. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
3. Po každom ošetrení na odstraňovanie chĺpkov sa odporúča vyčistenie prístroja, predo-

všetkým svetelnej plochy.
4. Po vyčistení odporúčame prístroj uložiť do jeho originálnej škatule a chrániť ho pred vodou.
5. Po ošetrení nepoužívajte antiperspirant/dezodorant, pretože to môže mať za následok 

podráždenie kože.

8. Čistenie a údržba
Po každom ošetrení na odstraňovanie chĺpkov sa odporúča vyčistenie vášho prístroja, pre-
dovšetkým svetelnej plochy.
Na čistenie nepoužívajte žiadne roztokové alebo agresívne čistiace prostriedky alebo 
drhnúce prostriedky, pretože to môže mať za následok poškodenie povrchu.
Prístroj alebo jeho časti nikdy neponárajte do vody!

1. Pred začatím čistenia vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Teleso prístroja vyčistite suchou, čistou čistiacou utierkou.

3. Svetelnú plochu a snímač kontaktu s pokožkou jemne vyčistite 
mierne navlhčenou utierkou nepúšťajúcou vlákna.
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9. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?
„Prístroj nie je možné zapnúť.“
• Uistite sa, že je kábel s konektorom správne zapojený v prístroji.
• Uistite sa, že je sieťový adaptér zapojený do nástennej elektrickej zásuvky.

„Pri stlačení aktivačného tlačidla sa nevydá žiadny svetelný impulz“
• Uistite sa, že máte dobrý kontakt s pokožkou a že sa svetelná plocha a snímač kontak-

tu s pokožkou pritláčajú rovnomerne a pevne na kožu. Pre vašu bezpečnosť aktivuje 
osvetľovacie tlačidlo impulz iba vtedy, keď je snímač kontaktu s pokožkou kompletne 
zakrytý kožou. 

• Keď sa kontrolka na prístroji rozsvieti načerveno, znamená to, že vaša farba kože namer-
aná snímačom farby kože, je pre aplikáciu príliš tmavá. Skúste prístroj otestovať na inom 
mieste na tele alebo sa obráťte na zákaznícky servis.

• Keď sa kontrolka na prístroji rozsvieti naoranžovo, znamená to, že kontakt s kožou na-
meraný snímačom kontaktu s pokožkou, je príliš slabý. Zvýšte kontakt s kožou alebo sa 
obráťte na zákaznícky servis.

• Keď svieti kontrolka trvalo načerveno, potom sa dosiahol maximálny počet impulzov.

10. Často kladené otázky
Je technológia zabudovaná v prístroji naozaj účinná?
Áno. V rámci klinických testov, ktoré boli vykonávané lekármi, bolo preukázané, že pomo-
cou technológie obsiahnutej v prístroji beurer Pure Skin Pro System, je možné dosiahnuť 
dlhodobé odstránenie chĺpkov.  
Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od rastového cyklu chĺpkov, použitého stupňa intenzity 
aj od hrúbky a farby chĺpkov.

Ako dlho trvá ošetrovanie s prístrojom?
Doba sa môže líšiť v závislosti od ošetrovanej oblasti tela. Kompletné ošetrenie tela (nohy, 
ruky, podpazušie, oblasť bikín a tvár pod lícnymi kosťami) trvá približne 20 minút na na-
jnižšom stupni intenzity. Keďže prístroj sa prevádzkuje bežne s elektrickým prúdom, je možné 
ho používať tak dlho, ako je potrebné na realizáciu kompletného ošetrenia na odstraňovanie 
chĺpkov na požadovaných častiach tela.

Je prístroj bezpečný?
Prístroj bol vyvinutý so zvýšeným zameraním na vašu bezpečnosť a používa klinicky tes-
tovanú technológiu. Prístroj sa však musí používať v súlade s návodom na obsluhu a bez-
pečnostnými upozorneniami, rovnako ako každý iný prístroj určený na aplikáciu na kožu 
alebo elektronický prístroj.

Spôsobuje prístroj bolesť?
Pri správnej aplikácii väčšina používateľov prístroja zhodnotila, že v okamihu svetelného 
impulzu pociťujú mierny pocit tepla. Používatelia s hrubšími a tmavšími chĺpkami môžu po-
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ciťovať väčšie nepohodlie, avšak toto sa stratí hneď po dokončení ošetrenia na odstraňovanie 
chĺpkov. Prístroj disponuje troma nastaveniami energie, ktoré je možné používať v súlade 
s citlivosťou.

Ako často by som mal prístroj používať?
Pri ošetrovaní telesného ochlpenia prístrojom by sa mali prvé štyri ošetrenia vykonať s odstu-
pom dvoch týždňov. Piate až siedme ošetrenie by sa malo vykonávať s odstupom štyroch 
týždňov. Všetky ostatné ošetrenia by sa mali vykonávať, ak chĺpky dorástli, kým sa nedosi-
ahnu požadované výsledky. Pri ošetrovaní chĺpkov na tvári pod lícnymi kosťami by sa malo 
prvých šesť ošetrení vykonať s odstupom dvoch týždňov. Siedme až dvanáste ošetrenie by 
sa mali vykonávať s odstupom štyroch týždňov. Všetky ostatné ošetrenia by sa mali vyko-
návať, ak chĺpky dorástli, kým sa nedosiahnu požadované výsledky.

Je prístroj účinný aj pri bielych, sivých alebo svetlých chĺpkoch?
Prístroj má najlepší účinok pri tmavších typoch kože alebo pri chĺpkoch, ktoré obsahujú viac 
melanínu. Melanín je pigment, ktorý chĺpkom a koži dodáva sfarbenie a absorbuje svetelnú 
energiu. Čierne a tmavohnedé chĺpky reagujú najlepšie. Hnedé a svetlohnedé chĺpky reagujú 
tiež, zvyčajne si však vyžadujú väčší počet ošetrení na odstraňovanie chĺpkov. V prípade 
červených chĺpkov je možné vidieť určitý účinok. Biele, sivé alebo svetlé chĺpky zvyčajne na 
prístroj nereagujú, aj keď niektorí používatelia po viacerých ošetreniach na odstraňovanie 
chĺpkov vnímali pozitívne výsledky.

Môžem prístroj používať na hnedej alebo čiernej koži?
Prístroj nefunguje pri prirodzene tmavej koži. Tento prístroj je založený na svetelnom princípe 
a selektívnym ošetrením pigmentu chĺpkov odstraňuje neželané ochlpenie. V okolitom 
kožnom tkanive sa ďalej nachádza rôzne množstvo pigmentu. Množstvo pigmentu v koži 
určitej osoby, ktoré sa prejavuje farbou kože, určuje stupeň rizika, ktorému je pri použití 
prístroja vystavená. Ošetrovanie tmavej kože odstraňovaním chĺpkov na princípe svetla môže 
mať negatívne následky, ako sú napr. popáleniny, pľuzgiere a zmeny farby kože (hyperpig-
mentácia alebo hypopigmentácia). V prístroji je integrovaný snímač farby kože, ktorý pred 
každým zábleskom meria farbu ošetrovanej kože. Snímač farby kože zabraňuje ďalšiemu 
vydaniu svetelného impulzu, ak rozpozná, že prístroj sa používa na tmavšom odtieni kože.

Odkedy môžem očakávať viditeľné výsledky?
Podobne ako pri každom inom prístroji na odstraňovanie chĺpkov založenom na svetelnom 
alebo laserovom princípe, výsledky nie sú viditeľné okamžite, a môžete mať dokonca dojem, 
že sa nestalo vôbec nič. Niekedy sa môže stať, že po ošetrení na odstraňovanie chĺpkov 
sa zdá, že chĺpky dorastajú, no zvyčajne väčšina týchto chĺpkov jednoducho vypadne po 
dvoch týždňoch. Okrem toho chĺpky rastú v troch rôznych fázach a prístroj ovplyvňuje iba 
chĺpky v aktívnej fáze rastu. To je jeden zo základných dôvodov pre to, že sú potrebné via-
ceré ošetrenia, aby sa dosiahol požadovaný výsledok.
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Môžu prístroj používať aj muži?
Prístroj nie je schválený pre mužské tvárové ochlpenie.
Aj napriek tomu, že prístroj bol vyvinutý pre ženy, môže byť vhodný aj pre mužov. Chĺpky 
mužov, typicky chĺpky na hrudi, si však vyžadujú viac ošetrení na odstraňovanie chĺpkov 
v porovnaní so ženami, aby sa dosiahol požadovaný účinok.

Prečo mi rastú chĺpky, aj napriek ošetreniu pred týždňom?
Môže sa zdať, že chĺpky stále rastú aj dva týždne po ošetrení na odstraňovanie chĺpkov po-
mocou prístroja. Tento proces je známy ako „odhadzovanie“ a približne po dvoch týždňoch 
zistíte, že tieto chĺpky jednoducho vypadnú alebo je možné ich vytiahnuť jemným poti-
ahnutím. (Aj napriek tomu neodporúčame ťahať za chĺpky – nechajte ich jednoducho vypad-
núť prirodzenou cestou.) Tiež je však možné, že niektoré chĺpky následkom zabudnutej 
aplikácie alebo rôznych rastových fáz, zostanú neovplyvnené prístrojom. Tieto chĺpky sa 
ošetrujú v rámci nasledovných ošetrení, čo je dôvod pre potrebu viacerých ošetrení na 
odstraňovanie chĺpkov, aby sa s prístrojom dosiahol najlepší výsledok.

Je pravda, že niektoré chĺpky po odstraňovaní chĺpkov na princípe svetla dorastajú 
tenšie a jemnejšie?
Tento fenomén bol kozmetičkami a lekármi, ktorí používajú svetelné a laserové prístroje 
na odstraňovanie chĺpkov, podrobne zdokumentovaný. Je možné, že niektoré chĺpky po 
odstraňovaní chĺpkov pomocou prístroja dorastajú tenšie a jemnejšie. Zvyčajne sú tieto 
chĺpky zlomkom pôvodných chĺpkov, ktoré tam boli pôvodne, a ďalšie ošetrenie môže mať 
na ne požadovaný vplyv.

Prečo sa nemôžem ošetrovať, ak som práve opálený?
Prístroj nepoužívajte na opálenej koži alebo po vystavení sa slnku. Opálená koža, predovš-
etkým po vystavení sa slnečnému žiareniu, obsahuje veľké množstvo pigmentu melanín. 
To platí pre všetky typy a farby kože, vrátane tých, pri ktorých sa zdá, že nehnednú príliš 
rýchlo. Existencia veľkého množstva melanínu vystavuje kožu väčšiemu riziku negatívnych 
následkov súvisiacich s použitím prístroja, vrátane popálenín, pľuzgierov a zmien farby kože 
(hyperpigmentácia alebo hypopigmentácia).

Je dlhodobé používanie prístroja nebezpečné pre moju kožu?
Použitie svetelnej a laserovej energie v rámci estetickej medicíny je už viac než 15 rokov pod-
robne dokumentované v profesionálnych odborných časopisoch kontrolovaných odborníkmi 
a významnými zariadeniami, ako je klinika Mayo Klinik. Tieto časopisy a zariadenia nein-
formovali o žiadnych vedľajších účinkoch alebo poškodeniach následkom dlhodobého 
používania svetelných a laserových prístrojov.

Ako dlho by som mal počkať s ošetrením pomocou prístroja po nechránenom vystavení 
sa slnku?
Mali by ste počkať 2 týždne, kým budete prístroj používať po nechránenom vystavení sa 
slnku. Ak si aj napriek tomu nie ste istý z dôvodu vystavovania sa slnku, mali by ste sa po-
radiť so svojím lekárom.
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Mal by som pred použitím prístroja urobiť niečo konkrétne?
Pred každým ošetrením s prístrojom je dôležité, aby ste sa vyhýbali vystaveniu ošetrovanej 
plochy slnku minimálne po dobu 2 týždňov. Pomôcť pritom môže opaľovací krém s UV filtrom 
(SPF 30+), ako aj odev, ktorý zakrýva ošetrovanú plochu. Ošetrovaná plocha by sa okrem 
toho mala vyčistiť jemným mydlom a vodou, a chĺpky by sa mali oholiť až na povrch kože.

Ako sa mám o ošetrovanú plochu kože starať po ošetrení?
Ošetrovanú plochu kože je možné čistiť a ošetrovať bežnými výrobkami na starostli-
vosť o kožu. Dbajte predovšetkým na to, aby ste sa až 48 hodín po ošetrení vyhýbali 
nechránenému vystavovaniu sa slnku. Opaľovacie krémy s vysokým ochranným faktorom 
(30+), ako aj zakrývajúci odev tvoria dostatočnú ochranu proti slnku.

Ďalšie informácie a často kladené otázky:
www.beurer-haarentfernung.de

11. Likvidácia
V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie 
likvidovať s komunálnym odpadom. 
Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej 
krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických 
a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.

12. Technické údaje

Typ IPL 5800

Ošetrovaná plocha 3,1 cm2

Technológia IPL (Intense Pulsed Light pre súkromné použitie)

Vlnová dĺžka 475 – 1200 nm

Max. energetická hladina max. 5 joulov/cm2

Voliteľné energetické stupne 3

Rýchlosť 1 impulz s odstupom:
1 sekunda na stupni 1
2 sekundy na stupni 2
3 sekundy na stupni 3

Max. impulzy v žiarovke 600.000

Rozmery 16 x 6,5 x 5,5 cm
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Hmotnosť približne 180 g

Teplota
Prevádzka 10 – 40 °C

Skladovanie -10 – 70 °C

Relatívna vlhkosť 
vzduchu

Prevádzka 30 – 70 % relatívna vlhkosť vzduchu

Skladovanie 0 – 90 % pri 55 °C (bez kondenzácie)

Sieťový zdroj

Číslo modelu YJS024Y-1201800

Vstup 100 – 240 V~, 50 / 60 Hz, 0,5 A

Výstup 12,0 V   1,8 A, 21,6 W

Trieda ochrany Tento prístroj má dvojitú ochrannú izoláciu (trieda ochrany II) 

Polarita

Priemerná prevádz-
ková účinnosť ≥86,55 %

Spotreba energie 
bez záťaže ≤0,08 W

Technické zmeny vyhradené

13. Záruka/servis
Spoločnosť Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (ďalej len „Beurer“) po-
skytuje za ďalej uvedených predpokladov a v nižšie popísanom rozsahu záruku na tento 
výrobok.

Zákonné záručné povinnosti výrobcu z kúpnej zmluvy s kupujúcim zostávajú ďalej 
uvedenými záručnými podmienkami nedotknuté.
Záruka okrem toho platí bez obmedzenia kogentných zákonných záručných pred-
pisov.

Beurer ručí za bezchybnú funkčnosť a úplnosť tohto výrobku.

Celosvetová záručná doba je 3 roky od zakúpenia nového, nepoužitého výrobku kupujúcim.

Táto záruka platí len na výrobky, ktoré kupujúci nadobudol ako spotrebiteľ a používa ich 
výlučne na osobné účely v rámci domáceho použitia.
Platí nemecké právo.

Ak sa tento výrobok počas záručnej doby ukáže ako neúplný alebo čo sa týka funkčnosti, 
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ako chybný podľa nasledujúcich ustanovení, Beurer podľa týchto záručných podmienok 
bezplatne výrobok vymení alebo vykoná opravu.

Keď by kupujúci chcel ohlásiť prípad záruky, obráti sa najskôr na miestneho predaj-
cu, pozri priložený zoznam „Service International“ s adresami servisov. 
Kupujúci potom dostane informácie o vybavení prípadu záruky, napr. kam výrobok poslať 
a aké podklady sú potrebné. 

Nárok na záruku prichádza do úvahy len vtedy, keď môže kupujúci predložiť 
–  kópiu faktúry/potvrdenie o kúpe
–  originálny výrobok
spoločnosti Beurer alebo autorizovanému partnerovi Beurer.

Z tejto záruky sú výslovne vylúčené
–  opotrebovanie, ktoré súvisí s normálnym používaním alebo spotrebou výrobku;
–  diely príslušenstva dodávané s týmto výrobkom, ktoré sa opotrebujú, resp. spotre-

bujú pri riadnom používaní (napr. batérie, akumulátory, manžety, tesnenia, elektródy, 
žiarovky, nadstavce a príslušenstvo inhalátora);

–  výrobky, ktoré boli nesprávne a/alebo v rozpore s ustanoveniami návodu na použitie 
používané, čistené, skladované alebo ošetrované, rovnako ako výrobky, ktoré otvoril, 
opravoval alebo zmenil kupujúci alebo servis neautorizovaný spoločnosťou Beurer;

–  škody, ktoré vzniknú počas prepravy medzi výrobcom a zákazníkom, resp. servisom 
a zákazníkom;

–  výrobky, ktoré boli zakúpené ako tovar 2. voľby alebo ako použitý tovar;
–  následné škody, ktoré súvisia s chybou tohto výrobku (v tomto prípade však môžu 

vzniknúť nároky z ručenia za výrobok alebo z iných kogentných zákonných záručných 
ustanovení). 

Opravy alebo kompletná výmena v žiadnom prípade nepredlžujú záručnú dobu.
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CS *  Zvolte energetickou úroveň především na základě vašeho  
vlastního pocitu.

** Čím vyšší bude energetická úroveň, tím efektivnější bude ošetření.

SK *   Zvoľte si energetický stupeň predovšetkým podľa vlastného pocitu.
** Čím vyšší je energetický stupeň, tým účinnejšie je ošetrenie

Tabulka barvy ochlupení a pokožky / Tabuľka farieb chĺpkov a kože

BEURER GmbH
Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com


