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SLOVENSKY

Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu, 
uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite 
ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny 
v ňom uvedené.
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Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno zaručuje hodnotné a dôklad-
ne odskúšané produkty najvyššej kvality z oblasti tepla, jemnej terapie, krvného tlaku/diagnostiky, 
hmotnosti, masáže a vzduchu.

S priateľským odporúčaním
Váš tím Beurer
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  VÝSTRAHA
• Prístroj je určený iba na použitie v domácom/

súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
• Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 

rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami ale-
bo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedo-
mosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli pou-
čené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozu-
mejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.

• Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
• Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykoná-

vať deti bez dozoru.
• V prípade, že sa poškodí elektrické prívodné ve-

denie tohto prístroja, musí sa toto vedenie od-
strániť. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj sa 
musí zlikvidovať.
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1. Oboznámenie sa

Čistiaca kefka na tvár Beurer FC 49 z vysokokvalitného silikónu ponúka vďaka špeciálnej vibračnej 
technológii jemné a hĺbkové čistenie pokožky tváre. Kefka na tvár je vhodná pre všetky typy pleti 
a s celkovo tromi rôznymi zónami a 15 úrovňami intenzity stimuluje krvný obeh. 
Predná strana umožňuje vďaka veľmi jemným výbežkom mierne čistenie citlivej pokožky. Oblasť so 
silnejšími silikónovými výbežkami v hornej tretine kefky tiež podporuje dôkladné čistenie jednotlivých 
oblastí pokožky. Ak chcete očistiť obzvlášť znečistené/mastné oblasti pokožky a súčasne aktivovať 
krvný obeh, odporúčame použiť zadnú stranu s hrubými silikónovými výbežkami. 

2. Obsah balenia

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah ba-
lenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné 
poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a ob-
ráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

1 × ručný prístroj
1 × USB nabíjací kábel
1 × sieťový adaptér
1 × návod na obsluhu

3. Vysvetlenie symbolov

V tomto návode na obsluhu a na prístroji sú použité nasledujúce symboly:

 

VÝSTRAHA 
Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohroze-
nie vášho zdravia

 

POZOR 
Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve

 
Prístroj je vhodný na použitie vo vani alebo sprche.

Dodržujte návod na obsluhu
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Prístroj má dvojitú ochrannú izoláciu

Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektro-
nických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Výrobca

Upozornenie
Upozornenie na dôležité informácie

Prístroj používajte iba v uzavretých priestoroch

21

PAP Obal ekologicky zlikvidujte

4. Použitie podľa určenia

Prístroj používajte výlučne na ľudskú tvár (okrem oblasti očí).
Kefku na tvár nepoužívajte na zvieratách! Prístroj nie je vhodný pre osoby do 8 rokov!
Prístroj je určený len na účel popísaný v tomto návode na obsluhu. Výrobca neručí za škody, ktoré 
vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.

5. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

 VÝSTRAHA

• Nebezpečenstvo udusenia obalovým materiálom! Obal uchovávajte mimo dosahu detí!
• Pred použitím skontrolujte prístroj a príslušenstvo vzhľadom na viditeľné poškodenia. V prípade 

pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákaz-
níckeho servisu. 

• Nepoužívajte sieťový adaptér v blízkosti vody.
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• Chráňte prístroj pred dlhším priamym slnečným žiarením, extrémnym teplom alebo vriacou vodou. 
• Vyhýbajte sa abrazívnym čistiacim prostriedkom a výrobkom na starostlivosť, ktorých základ tvorí 

oxid hlinitý alebo silikón. 

 VÝSTRAHA

Prístroj NEPOUŽÍVAJTE,
• ak máte popraskanú pokožku,
• na otvorených ranách.
• ak trpíte kožným ochorením alebo podráždením kože,
• hneď po opaľovaní,
• ak užívate lieky obsahujúce steroidy.

Upozornenia týkajúce sa manipulácie s akumulátormi
• Ak dôjde ku kontaktu kvapaliny z článku akumulátora s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto 

vymyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
• Nebezpečenstvo výbuchu! Akumulátory nikdy nehádžte do ohňa.
• Akumulátory nerozoberajte, neotvárajte a neštiepte.
• Na nabíjanie používajte len nabíjacie stanice uvedené v návode na obsluhu. 
• Akumulátory musia byť pred použitím správne nabité. Vždy dodržujte pokyny výrobcu na správne 

nabíjanie, resp. údaje v tomto návode na obsluhu.
• Pre prvým použitím úplne nabite nabíjateľnú batériu (pozri kapitolu 7).
• Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti batérie nabite batériu doplna aspoň 2-krát do roka. 

 POZOR

Opravy elektrických spotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave môže používa-
teľovi hroziť značné nebezpečenstvo. V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť 
kvalifikovaným servisom.
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6. Popis prístroja
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 1.  Oblasť čistenia jemná 5. Oblasť čistenia hrubá/masážna oblasť

2.  Oblasť čistenia dôkladná 6. LED svetlo

3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia 7. Nabíjacia zásuvka s vodotesným uzáverom

4. Regulácia intenzity- / + 

7. Uvedenie do prevádzky

Pred prvým použitím prístroj aspoň 2 hodín nabíjajte. Postupujte pritom takto:
1. Zapojte napájací kábel do nabíjacej zásuvky na zadnej strane kefky na tvár. 
2. Vložte USB konektor do sieťového adaptéra a zapojte ho do elektrickej zásuvky. 
3. Počas nabíjania biela LED kontrolka v priehľadnom spodnom puzdre kefky na tvár. 
4. Keď je batéria úplne nabitá, LED kontrolka trvale svieti.

 Upozornenie

Keď je batéria vybitá, zariadenie 9-krát zasvieti a potom sa vypne. 

 POZOR

Prístroj nepoužívajte počas nabíjania.

8. Použitie
1. Navlhčite kefku na tvár FC 49 vodou. Prístroj nikdy nepoužívajte v suchom stave, pretože by to 

mohlo mať za následok podráždenie pokožky. 
2. Naneste na pokožku tváre čistiaci gél. 
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3. Pre zapnutie prístroja jedenkrát stlačte tlačidlo ZAP/VYP. Kontrolka LED 3-krát krátko zabliká a kef-
ka na tvár začne vibrovať. 

4. Prístroj má celkovo 15 úrovní intenzity a pri spustení prístroja začne vibrovať strednou rýchlosťou. 
Na prepínanie medzi jednotlivými intenzitami stlačte tlačidlo + / -. Vždy, keď zmeníte úroveň inten-
zity, LED kontrolka 3-krát krátko zabliká.

5. Teraz prístroj veďte k tvári a rovnomernými pohybmi čistite pokožku tváre. Na čistenie citlivej ob-
lasti okolo očí použite nízku intenzitu. Hrubý čistiaci povrch je možné použiť na čistenie mastnej 
pokožky ako aj na masáž.  

6. Po ošetrení prístroj opäť vypnite opätovným stlačením tlačidla ZAP/VYP. LED kontrolka 3-krát za-
bliká a prístroj sa vypne.  

7. Pokožku si dôkladne očistite vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky kože. 
8. Vysušte si tvár prikladaním uteráka a následne na pokožku naneste rovnomernými krúživými po-

hybmi hydratačný krém. 

 POZOR

Ak pri používaní kefky na tvár pociťujete nepríjemné pocity, ihneď ju prestaňte používať a poraďte sa 
so svojím lekárom. 

 Upozornenie
Aby bolo zabezpečené príjemné ošetrenie, nepritláčajte silikónové výbežky príliš silno k pokožke. Jednu 
kožnú partiu ošetrujte maximálne 20 sekúnd.
Odporúčame každodenné čistenie ráno a večer po dobu 1 minúty. Na dosiahnutie efektívneho výsledku 
by sa nemala prekročiť doba aplikácie 3 minúty. Kefka na tvár sa po 15 minútach automaticky vypne.

9. Čistenie

 POZOR

Nikdy nečistite prístroj čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi alkohol, benzín alebo acetón. 
• Prístroj čistite iba uvedeným spôsobom.
• Po každom použití prístroj dôkladne vyčistite. Aby ste to urobili, umyte silikónové výbežky mydlom 

a vodou. Potom opláchnite zvyšky mydla vodou.
• Prístroj vysušte suchou handričkou bez chĺpkov. 
• Dbajte na to, aby sa dovnútra nabíjacej zásuvky nedostala žiadna voda. V takom prípade nenabíjajte 

prístroj, kým otvor úplne nevyschne. 
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10. Likvidácia

•  Spotrebované, úplne vybité akumulátory musíte likvidovať vložením do špeciálne označených 
zberných nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zá-
kona ste povinný akumulátory zlikvidovať.

•  Na akumulátoroch obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky: 
 Pb = batéria obsahuje olovo,
 Cd = batéria obsahuje kadmium, 
 Hg = batéria obsahuje ortuť.

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s do-
movým odpadom. 
Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom vhodných 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.
Akumulátor prístroja sa musí zlikvidovať osobitne. Akumulátor sa nesmie odhadzovať 
do domového odpadu.
Ak chcete vybrať batériu, pomocou skrutkovača otvorte spodné teleso. Odpojte vnútri 
sa nachádzajúci akumulátor od prístroja. Vyberte akumulátor z prístroja a zlikvidujte ho 
v špecializovanej zberni. Informácie o likvidácii získate od autorizovaného predajcu alebo od verejných 
zariadení alebo v špecializovanej zberni.

11. Odstraňovanie problémov

Problém Odstránenie

Prístroj sa nenabíja.

Skontrolujte, či je sieťový adaptér správne pripojený, a skontrolujte 
pripojenie medzi zásuvkou a nabíjacou zásuvkou. Keď ste všetko 
správne pripojili a prístroj sa ešte vždy nenabíja, kontaktujte zá-
kaznícky servis

Prístroj sa nedá zapnúť
Uistite sa, že ste pri zapínaní dostatočne pevne zatlačili tlačidlo ZAP/
VYP. Prístroj nabite podľa popisu v návode na obsluhu. Ak sa prístroj 
ešte vždy nedá zapnúť, kontaktujte zákaznícky servis.

Silikónový povrch robí 
pľuzgiere alebo má lepkavú 
štruktúru

Prístroj nepoužívajte dlhšie! Pozrite si kapitolu o upozorneniach 
a bezpečnostných pokynoch pre správnu manipuláciu s kefkou na 
tvár. Napriek dlhej životnosti môže dôjsť k poškodeniu silikónu, ak 
sa s ním nesprávne manipuluje. 

V prípade, že tu váš problém nie je uvedený, kontaktujte náš zákaznícky servis.
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12. Technické údaje

Napájanie Vstup: 100 – 240 V~; 50/60 Hz
Výstup: 5,0 V   1 A

Rozmery 8,2 × 7,7 × 3,1 cm

Hmotnosť cca 65 g

Akumulátor:
Kapacita
Menovité napätie
Typové označenie

200 mAh
3,7 V
Li-Ion

13. Záruka/servis

V prípade záručných nárokov sa obráťte na svojho miestneho obchodníka alebo miestne zastúpenie 
(pozri zoznam „Service international“).
V prípade zaslania prístroja priložte kópiu pokladničného dokladu a krátky popis chyby.

Platia nasledujúce záručné podmienky:
1.  Záručná doba pre výrobky BEURER je 3 roky alebo – ak je dlhšia – je rozhodujúca záručná doba od 

dátumu kúpy platná v príslušnej krajine. 
V prípade nároku na záruku sa musí preukázať dátum kúpy pomocou pokladničného dokladu ale-
bo faktúry.

2. Opravami (celého prístroja alebo jeho častí) sa záručná doba nepredlžuje.  
3. Záruka sa netýka poškodení v dôsledku
 a. nesprávnej manipulácie, napr. v dôsledku nedodržania pokynov na používanie;
 b. opráv alebo zmien zo strany zákazníka alebo nepovolaných osôb;
 c. prepravy od výrobcu k zákazníkovi alebo počas prepravy do servisného strediska;
 d. záruka neplatí na príslušenstvo, ktoré podlieha bežnému opotrebovaniu (manžeta, batérie atď.).
4.  Takisto je potom vylúčená záruka na priame alebo nepriame následné škody spôsobené prístrojom, 

keď sa pri poškodení prístroja uzná nárok na záruku.
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