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  VAROVÁNÍ
• Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukro-

mém prostředí, ne v komerční oblasti.
• Přístroj není vhodný pro osoby mladší než 18 let.
• Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými 

fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi 
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou 
pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpeč-
ného používání přístroje a chápou z toho vyplývající 
rizika.

• Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
• Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti 

bez dohledu.
• Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto 

přístroje, musíte ho odstranit. Pokud ho nelze vyjmout, 
musíte zlikvidovat přístroj.

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

ČESKY

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho 
pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům 
a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.
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Vážená zákaznice, vážený zákazníku, 
jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synony-
mem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky týkající se tepla, jemné 
terapie, krevního tlaku / diagnostiky, hmotnosti, masáže a vzduchu.

S pozdravem
váš tým Beurer

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.
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  1 x FC 41
  1 x kulatý nástavec (velký)
  1 x kulatý nástavec (malý)
  1 x oválný nástavec
10 x náhradní filtr
  2 x těsnicí kroužek
  1 x kryt filtru
  1 x nabíjecí kabel USB
  1 x tento návod k použití

2. Vysvětlení symbolů
V návodu k použití a na přístroji jsou uvedeny tyto symboly:

NEBEZPEČÍ 
Přístroj se nesmí používat ve vodě nebo v její blízkosti (např. 
umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úrazu elektrickým prou-
dem!
VAROVÁNÍ 
Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohro-
žení zdraví
POZOR 
Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslu-
šenství
Upozornění
Upozornění na důležité informace

Čtěte pokyny

Stejnosměrný proud
Laite sopii ainoastaan käyttöön tasavirralla

Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elek-
tronických zařízeních (WEEE)

Výrobce

Používejte pouze v uzavřených prostorách.
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PAP  
Obal zlikvidujte s ohledem na životní prostředí.

Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských 
a národních směrnic.

Tuotteet ovat todistettavasti yhdenmukaisia Euraasian 
talousunionin teknisten standardien kanssa. 

3. K seznámení
Čistič pórů FC 41 umožňuje hluboké čištění pleti díky nejmodernější vakuo-
 vé technologii. Pomocí kulatých nástavců můžete účinně odstranit pupínky, 
uhry a odumřelé buňky kůže. Čistič pórů nabízí dále oválný nástavec, s nímž 
můžete dosáhnout lepší pružnosti a prokrvení pokožky na obličeji.
Čistič pórů má přehledný LCD displej, na němž se zobrazuje stav nabití bate-
rie a stupeň intenzity. S 5 stupni intenzity umožňuje čistič individuální čištění 
a péči podle vašich potřeb.

4. Použití v souladu s určením
Přístroj používejte výlučně na lidský obličej (kromě očních partií a rtů) dospě-
lých osob. Přístroj nepoužívejte na zvířatech!
Přístroj je určen pouze pro vlastní potřebu, ne pro lékařské nebo komerční 
účely. Používejte tento přístroj pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, 
a způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoliv neodborné použití může 
být nebezpečné! Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo nevhod-
ným používáním. Nepoužívejte přístroj, pokud pro vás platí jedno či více 
následujících varovných a bezpečnostních upozornění. Pokud si nejste jisti, 
zda je tento přístroj pro vás vhodný, zeptejte se svého lékaře.

5. Varovná a bezpečnostní upozornění

 VAROVÁNÍ

• Nebezpečí udušení obalovým materiálem! Obalový materiál udržujte mimo 
dosah dětí.
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• Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují 
žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte 
a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních stře-
disek jsou uvedeny v návodu. 

 VAROVÁNÍ

Přístroj NEPOUŽÍVEJTE:
• na popraskané kůži,
• na otevřených ranách,
• na očních partiích nebo na ústech,
• na těle vyjma obličeje (kromě očních partií a úst),
• během těhotenství,
• jestliže jste podstoupili kosmetickou operaci obličeje,
• jestliže trpíte srdeční chorobou,
• jestliže trpíte kožními chorobami (např. opary, cévním onemocněním nebo 

zbytněním pokožky),
• jestliže trpíte rakovinou kůže,
• jestliže trpíte podrážděním pokožky,
• přímo po slunění nebo spálení kůže sluncem,
• jestliže užíváte léky obsahující steroidy,
• jestliže užíváte léky na ředění krve,
• jestliže trpíte některou z následujících nemocí: roztroušenou sklerózou, 

cukrovkou nebo autoimunitním onemocněním.

 POZOR

Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné 
opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. V případě poruchy nebo 
poškození přístroj nechte opravit v kvalifikované opravně.

 VAROVÁNÍ

• Zajistěte, aby síťový kabel a síťový adaptér nepřišly do styku s vodou, párou 
nebo dalšími tekutinami.

• Používejte přístroj jen v suchých vnitřních prostorách (např. nikdy ne ve 
vaně, v sauně).

• Přístroj nevystavujte nárazům a dávejte pozor, aby vám nevypadl z rukou.
• Používejte přístroj pouze suchýma rukama.
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Pokyny pro zacházení s bateriemi
• Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo 

očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
• Nebezpečí spolknutí! Malé děti by mohly baterie spolknout a udusit se. 

Baterie proto uchovávejte mimo dosah malých dětí!
• Chraňte baterie před nadměrným teplem.
• Nebezpečí výbuchu! Baterie nevhazujte do ohně.
• Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
• Používejte jen nabíječky uvedené v návodu k použití.
• Baterie se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte dodržovat 

pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné nabíjení.
• Před prvním spuštěním zcela nabijte baterii.
• Pro dosažení co nejdelší životnosti baterie ji plně nabíjejte minimálně 2krát 

za rok.

6. Popis přístroje

6.1 Přístroj

1

3

4

5

6

2

1.  Nástavec

2.  Sací hlavice s krytem filtru

3.  Zobrazení intenzity a stavu nabití baterie

4.  Tlačítko -/+ 
pro nastavení stupně intenzity  
(20 %, 40 %, 60 %, 80 % nebo 99 %)

5.  Vypínač

6.  Přípojka micro USB 
pro nabíjení baterie nabíjecím kabelem 
micro USB



8

6.2 Nástavce

Kulatý nástavec (velký)
Vhodný pro čištění pórů na velké ploše. Můžete ho používat 
všude na obličeji kromě pokožky kolem očí.

Kulatý nástavec (malý)
Vhodný pro čištění pórů v obtížně přístupných místech 
(např. na nose). Můžete ho používat všude na obličeji včetně 
citlivé pokožky kolem očí.

Oválný nástavec
Podporuje pružnost a prokrvení pokožky obličeje. Vhodný 
zejména pro použití na chřípí nosu a kolem očí a úst. Dopo-
ručujeme používat oválný nástavec se stupněm intenzity 1.

7. Uvedení do provozu

1. Otáčivým pohybem vytáhněte nástavec 
z přístroje a sejměte kryt na sací hlavici.

2. Na sací hlavici nasaďte filtr a opět zavřete 
kryt. Dávejte přitom pozor na to, aby filtr 
zůstal suchý.

3. Na sací hlavici nasaďte požadovaný násta-
vec.
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4. Nyní zapněte přístroj stisknutím vypínače. Na 
displeji se rozsvítí zobrazení intenzity a stavu 
nabití baterie.

5. Tlačítky -/+ zvolte požadovaný stupeň inten-
zity. Doporučujeme začínat s nižším stupněm 
intenzity, abyste si na přístroj postupně zvykli.

6. Přejíždějte přístrojem po pokožce obličeje. Dávejte pozor na to, abyste přístrojem 
nepřejížděli obličejové partie více než jednou. Bližší podrobnosti o ošetřování se 
dozvíte v kapitole „8.4 Oblasti použití“.

 Upozornění

Tlak přístroje při ošetřování by měl být příjemný, neměl by být boles-
tivý. Po ošetření by mělo být patrné mírné zčervenání.

7.  Ošetření ukončíte stisknutím vypínače. 
Zobrazení intenzity a stavu nabití baterie 
zhasne.

8.  Po každém ošetření vyměňte filtr. Otáči-
vým pohybem vytáhněte nástavec směrem 
nahoru a sejměte kryt pod ním. Vyjměte filtr 
pomocí pinzety.

8. Použití

8.1 Provedení testu pleti
Proveďte 24 hodin před použitím test pleti s tímto přístrojem. Za tím účelem 
otestujte přístroj na nejnižší stupeň intenzity na malých, nenápadných místech 
na krku. Pokud by testované místo bylo po 24 hodinách zarudlé nebo bolavé, 
přístroj nepoužívejte.
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 POZOR

Nepoužívejte přístroj delší dobu na jednom místě, abyste si nezpůsobili krevní 
výrony.

8.2 Nabíjení baterie 
Než začnete používat přístroj, musíte ho alespoň 5 hodin nabíjet. Postu-
pujte takto:
• Připojte nabíjecí USB kabel k vhodnému síťovému adaptéru (výstup: 5 V; 

0,5 A) a k přístroji. Síťový adaptér pak zapojte do vhodné zásuvky. Alter-
nativně můžete přístroj nabíjet pomocí nabíjecího kabele a USB přípojky 
na počítači/notebooku.

Během nabíjení se na displeji zobrazuje aktuální stav nabití baterie. Jakmile 

je přístroj plně nabitý, zobrazí se na displeji . Úplné nabití baterie vystačí 
přibližně na 90 minut provozu (na nejvyšší stupeň intenzity). Jakmile na 

displeji začne blikat zobrazení stavu nabití baterie , musíte přístroj opět 
nabít.

8.3 Před použitím respektujte

 Upozornění

Než začnete přístroj používat, ujistěte se, že pleť obličeje je čistá, suchá a bez 
jakýchkoliv zbytků pudru, krému nebo make-upu.

 VAROVÁNÍ

• Přístroj nepoužívejte častěji než jednou za týden. 
• Bezprostředně po ošetření se může na pokožce obličeje objevit mírné 

zarudnutí. Tento jev není neobvyklý, zarudnutí zmizí samo nejpozději 
do 30 minut.

• Den před ošetřením a následující den se vyhýbejte činnostem, které vyvo-
lávají pocení, sauně, soláriu nebo slunci.

• Po použití: Očistěte obličej vodou a chraňte ho před sluncem.

 Upozornění

U méně citlivé problematické pleti je možné přístroj používat i 2x týdně 
(s přestávkou mezi ošetřeními nejméně 48 hodin).
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8.4 Oblasti použití

 Upozornění

Dbejte na to, aby ošetřovaná oblast obličeje byla při přejíždění pokožky 
přístrojem napjatá. Toho docílíte tím, že budete volnou rukou pokožku napí-
nat dolů nebo do strany.

Nepoužívejte přístroj delší dobu na jednom místě.

Čelo:
Přejíždějte přístrojem pomalu a rovnoměrně od 
středu čela směrem ven. Dejte pozor na to, abyste 
žádnou část pokožky nepřejížděli víckrát. 

Spánky:
Přejíždějte přístrojem směrem ven k vlasové linii. 
Postup opakujte na levé i pravé straně obličeje. 
Dbejte na to, aby přístroj byl vždy ve vzdálenosti 
nejméně 1 cm od očí.

Nos:
Přejíždějte přístrojem od horní části nosního hřbetu 
středem dolů. Postup opakujte na levé i pravé straně 
nosu.

Tváře:
Přejíždějte přístrojem směrem ven podél tváří. 

Kolem úst:
Přejíždějte přístrojem nad horním rtem směrem od 
středu doleva a doprava. Přejíždějte přístrojem od 
dolního rtu doleva a doprava směrem nahoru. Dejte 
pozor na to, abyste se přímo nedotýkali rtů!
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9. Čištění a údržba
• Nikdy přístroj nenamáčejte do vody nebo jiných kapalin!
• Po každém použití dezinfikujte nástavce běžným dezinfekčním prostřed-

kem.
• Po každém ošetření vyměňte filtr.
• Pokud je přístroj znečištěný, očistěte ho suchou utěrkou. Nepoužívejte 

žádné abrazivní čisticí prostředky.
• Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými 

teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).

10. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení
Náhradní díly a díly podléhající opotřebení jsou k dostání prostřednictvím 
příslušného servisního střediska (podle přiloženého seznamu adres).
Uveďte příslušné objednací číslo.
Náhradní díl Číslo položky nebo objednací číslo
10 náhradních filtrů 164083
2 těsnicí kroužky 164084
Kulatý nástavec (velký) 164080
Kulatý nástavec (malý) 164081
Oválný nástavec 164082
Nabíjecí kabel USB 164079
Kryt filtru 164085

11. Likvidace
V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti 
likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést 
prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi.
Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektro-
nických zařízeních (WEEE). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný 
komunální úřad, který má likvidaci na starost.
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12. Technické údaje
Napájení 5 V  0,5 A
Rozměry cca 169 x 43 x 43 mm
Baterie:
Kapacita
Jmenovité napětí
Označení typu

900 mAh
3,7 V
Li-Ion

Hmotnost ~150 g

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.

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. 
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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 servisem, který 
nedisponuje autorizací společností Beurer; 

 – škody vzniklé při dopravě výrobku mezi výrobcem a zákazníkem nebo 
servisním střediskem 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 závaz-
ných zákonných ustanovení o ručení). 

Opravy nebo kompletní výměna výrobku v žádném případě neprodlužují 
záruční lhůtu. 
C
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  VÝSTRAHA
• Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkrom-

nom prostredí, nie na komerčné použitie.
• Tento prístroj nie je vhodný pre osoby do 18 rokov.
• Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými teles-

nými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami 
alebo nedostatkom skúseností a vedomostí v tom 
prípade, ak bude na ne dohliadať iná osoba, alebo ak 
od nej dostali pokyny týkajúce sa bezpečného použí-
vania prístroja a porozumeli nebezpečenstvám vyplý-
vajúcich z používania tohto prístroja.

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

deti bez dozoru.
• V prípade, že sa poškodí elektrické prívodné vedenie 

tohto prístroja, musí sa toto vedenie odstrániť. Ak ho 
nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.

• Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo 
vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená 
bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní poky-
nov zaniká záruka.

SLOVENČINA

Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu, uscho-
vajte 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 dôkladne odskúšané produkty najvyššej kvality z oblasti tepla, jemnej 
terapie, krvného tlaku/diagnostiky, hmotnosti, masáže a vzduchu. 

S priateľským odporúčaním, 

Váš tím Beurer

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 príslu-
šenstvo nevykazujú 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.
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   1  x FC 41
   1  x okrúhly nadstavec (veľký)
   1  x okrúhly nadstavec (malý)
   1  x oválny nadstavec
10  x náhradný filter
   2  x tesniace krúžky
   1  x kryt filtra
   1  x USB nabíjací kábel
   1  x tento návod na obsluhu

2. Vysvetlenie symbolov
V tomto návode na obsluhu a na prístroji sú použité nasledujúce symboly:

NEBEZPEČENSTVO 
Spotrebič sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vode 
(napr. umývadlo, sprcha, vaňa) – nebezpečenstvo zásahu 
elektrickým prúdom!
VÝSTRAHA 
Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo 
zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia.
POZOR 
Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/
príslušenstve
Upozornenie
Upozornenie na dôležité informácie

Prečítajte si pokyn

Jednosmerný prúd
Prístroj je vhodný len pre jednosmerný prúd
Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch 
z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment).

Výrobca

Prístroj používajte iba v uzavretých priestoroch.
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PAP  
Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych 
a národných noriem.

Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technic-
kých predpisov EAEU.

3. Oboznámenie sa
Čistič pórov FC 41 umožňuje hĺbkové čistenie pórov vďaka najmodernejšej 
vákuovej technológii. Pomocou okrúhlych nadstavcov je možné efektívne 
odstrániť vyrážky, čierne bodky a prebytočné šupiny. Čistič pórov má tiež 
oválny nadstavec, ktorý sa môže použiť na zlepšenie elasticity a krvného 
obehu pokožky tváre.
Čistič pórov má priehľadný LCD displej na indikáciu úrovne nabitia akumulá-
tora a stupňa intenzity. S celkovo 5 stupňami intenzity umožňuje čistič pórov 
individuálne čistenie a starostlivosť podľa vašich potrieb.

4. Účel použitia
Prístroj používajte výlučne na ľudskú tvár dospelých osôb (okrem pohyblivých 
častí očí a pier). Prístroj nepoužívajte na zvieratá!
Prístroj je určený len na osobné použitie, nie na lekárske alebo komerčné 
použitie. Prístroj používajte výlučne na účel, na ktorý bol vyvinutý, a spôso-
bom uvedeným v návode na obsluhu. Každé neodborné použitie môže byť 
nebezpečné! Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neprime-
raného alebo nesprávneho použitia. Prístroj nepoužívajte, ak sa na vás vzťa-
huje jedno alebo viaceré z nasledujúcich výstražných a bezpečnostných 
upozornení. Ak si nie ste istý, či je pre vás prístroj vhodný, poraďte sa so 
svojím lekárom.
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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 zákazníckeho servisu. 

 VÝSTRAHA

Prístroj NEPOUŽÍVAJTE,
• na popraskanej pokožke
• na otvorených ranách
• okolo očí alebo na ústach
• na tele okrem tváre (okrem okolia očí a úst)
• počas tehotenstva
• ak ste absolvovali plastickú operáciu tváre
• ak trpíte ochorením srdca
• ak trpíte kožným ochorením (napr. herpes, cievne ochorenia alebo kožné 

výrastky)
• ak trpíte rakovinou kože
• ak trpíte podráždením kože
• priamo po opaľovaní alebo pri úpale
• ak užívate lieky obsahujúce steroidy
• ak užívate lieky na riedenie krvi
• ak trpíte niektorým z nasledujúcich ochorení: skleróza multiplex, diabetes 

alebo autoimunitným ochorením.

 POZOR

Opravy elektrických spotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbor-
nej oprave môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo. V prípade 
poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným servisom.
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 VÝSTRAHA

• Uistite sa, že USB nabíjací kábel a sieťový zdroj neprichádzajú do styku 
s vodou, parou alebo inými kvapalinami.

• Prístroj používajte len v suchých miestnostiach (napr. nikdy nie vo vani, 
saune a pod.).

• Prístroj nevystavujte otrasom a nenechajte ho spadnúť na zem.
• Prístroj používajte len so suchými rukami.

Upozornenia týkajúce sa manipulácie s akumulátormi
• Ak sa kvapalina vytekajúca z článku akumulátora dostane do kontaktu 

s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto umyte a vyhľadajte lekársku 
pomoc.

• Nebezpečenstvo prehltnutia! Malé deti môžu akumulátory prehltnúť a zadu-
siť sa nimi. Z toho dôvodu skladujte akumulátory mimo dosahu malých detí!

• Batérie chráňte pred nadmerným teplom.
• 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 uvedené v tomto návode 
na obsluhu.

• Pred prvým uvedením do prevádzky nabite akumulátor doplna.
• Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti akumulátora nabite akumulátor 

doplna aspoň 2-krát do roka.
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6. Popis prístroja

6.1 Zariadenie

1

3

4

5

6

2

1.  Nadstavec

2.  Sacia hlava s krytom filtra

3.  Indikátor intenzity a stavu akumulátora

4.  -/+ tlačidlo 
Pre nastavenie stupňa intenzity  
( 20 %, 40 %, 60 %, 80 % alebo 99 %)

5.  Tlačidlo zapnutia/vypnutia

6.  Micro-USB konektor 
Na nabíjanie akumulátora s micro-USB 
nabíjacím káblom

6.2 Nadstavce

Okrúhly nadstavec (veľký)
Vhodný na čistenie veľkých plôch pórov. Môže sa používať 
kdekoľvek na tvári, s výnimkou pokožky okolo očí.

Okrúhly nadstavec (malý)
Vhodný na čistenie pórov na ťažko dostupných miestach 
(napríklad na nose). Môže sa používať kdekoľvek na tvári, 
aj na citlivej pokožke okolo očí.

Oválny nadstavec
Zvyšuje elasticitu kože a krvný obeh pokožky tváre. 
Obzvlášť vhodný na použitie na krídlach nosa a okolo očí 
a úst. Odporúčame používať oválny nadstavec so stupňom 
intenzity 1.
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7. Uvedenie do prevádzky

1. Otáčavým pohybom odoberte nadstavec 
z prístroja a odstráňte kryt sacej hlavy.

2. Nasaďte filter na saciu hlavu a uzavrite ho 
krytom. Dbajte na to, aby filter zostal suchý.

3. Umiestnite požadovaný nadstavec na saciu 
hlavu.

4. Pre zapnutie prístroja jedenkrát stlačte 
tlačidlo ZAP/VYP. Indikátor stupňa intenzity 
a stavu nabitia akumulátora sa rozsvieti.

5. Pomocou tlačidiel -/+ zvoľte požadovaný 
stupeň intenzity. Odporúčame začať s nízkym 
stupňom intenzity počas prvých aplikácií, aby 
ste si pomaly zvykli na prístroj.

6. Prechádzajte nadstavcom po pokožke tváre. Dbajte na to, aby ste s nadstavcom 
neprešli po danom mieste pokožky tváre viac ako raz. Bližšie informácie o ošetrení 
nájdete v kapitole „8.4. Oblasti použitia“.

 Upozornenie

Tlak pri používaní by mal byť príjemný a nemal by spôsobovať bolesť. 
Po použití by malo byť vidno mierne sčervenenie.
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7.  Pre ukončenie ošetrenia stlačte tlačidlo 
zapnutia/vypnutia. Indikátor stupňa intenzity 
a stavu nabitia akumulátora zhasne.

8.  Po každom použití vymeňte jednorazový filter. 
Na tento účel potiahnite nadstavec otočným 
pohybom smerom nahor a vyberte kryt pod 
ním. Odstráňte filter pomocou pinzety.

8. Použitie

8.1 Vykonanie testu na pokožke
24 hodín pred použitím otestujte prístroj na pokožke. Otestujte pritom prístroj 
s najnižšou úrovňou intenzity na malých, nenápadných miestach na krku. 
Ak otestované miesto po 24 hodinách sčervená, alebo ak začne bolieť, nepo-
užívajte prístroj.

 POZOR

Prístroj nikdy nepoužívajte dlhší čas na rovnakom mieste, aby ste predišli 
tvorbe modrín.

8.2 Nabitie akumulátora 
Pred prvým uvedením prístroja do prevádzky ho nechajte minimálne 5 hodín 
nabíjať. Postupujte nasledovne:
• Pripojte nabíjací kábel USB k vhodnému sieťovému adaptéru (výstup: 5 V; 

0,5 A) a prístroju. Zasuňte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky. Alternatívne 
môžete prístroj nabíjať s USB nabíjacím káblom aj prostredníctvom USB 
portu na vašom počítači/laptope.

Počas nabíjania zobrazuje indikátor stavu nabitia akumulátora na displeji 
aktuálnu úroveň nabitia akumulátora. Hneď ako je prístroj plne nabitý, na 

displeji sa zobrazí . Plné nabitie batérie trvá približne 90 minút (na najvyš-
šom stupni intenzity). Ak na displeji bliká indikátor stavu nabitia akumulátora 

, musíte prístroj opäť nabiť.
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8.3 Na čo musíte dbať pred použitím

 Upozornenie

Pred začatím používania dbajte na to, aby bola pokožka tváre čistá, suchá 
a bez akýchkoľvek zvyškov, ako napríklad zvyškov púdru, krémov alebo 
mejkapu.

 VÝSTRAHA

• Nepoužívajte prístroj častejšie ako jedenkrát týždenne. 
• Priamo po ošetrení sa na ošetrenej pokožke tváre môže objaviť mierne sčer-

venenie. Je to normálne a sčervenenie zmizne najneskôr po 30 minútach.
• Deň pred a deň po použití nevykonávajte činnosti, pri ktorých by ste sa 

mohli potiť a vyhýbajte sa saune, soláriu a slnku.
• Po použití: Očistite si tvár vodou a chráňte ju pred slnkom.

 Upozornenie

Pri necitlivej problémovej pokožke môžete prístroj používať 2-krát týždenne 
(prestávka medzi použitiami musí byť minimálne 48 hodín).

8.4 Oblasti použitia

 Upozornenie

Dbajte na to, aby bola ošetrovaná oblasť tváre pri prechádzaní prístro-
jom po pokožke napnutá. To dosiahnete tak, že voľnou rukou potiahnete 
pokožku nadol alebo do boku a tým ju napnete.
Prístroj nikdy nepoužívajte dlhší čas na rovnakom mieste.

Čelo:
Pohybujte prístrojom pomaly a rovnomerne od 
stredu čela smerom do strán. Dbajte na to, aby 
nedošlo k ošetreniu pokožky viac ako raz. 

Spánky:
Pohybujte prístrojom smerom k vlasovej čiare. Zopa-
kujte postup na ľavej a pravej strane nosa. Dbajte 
na to, aby bol prístroj vzdialený od očí aspoň 1 cm.
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Nos:
Pohybujte prístrojom od horného chrbta nosa 
smerom nadol. Zopakujte postup na ľavej a pravej 
strane nosa.

Líca:
Pohybujte prístrojom smerom von pozdĺž líc. 

Okolo úst:
Pohybujte prístrojom po hornej pere od stredu 
smerom doľava a doprava. Pohybujte prístrojom od 
spodnej pery zľava a sprava smerom nahor. Dbajte 
na to, aby ste priamo nedotýkali pier!

9. Čistenie a starostlivosť
• V žiadnom prípade prístroj neponárajte do vody alebo iných kvapalín!
• Po každom použití dezinfikujte nástavce použitím bežného dezinfekčného 

prostriedku.
• Po každom použití vymeňte filter.
• Vyčistite prístroj pri znečistení pomocou suchej handričky. Nepoužívajte 

abrazívne čistiace prostriedky.
• Chráňte prístroj pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými 

teplotnými výkyvmi a neskladujte ho blízko tepelných zdrojov (pece, vykuro-
vacie telesá).
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10. Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu
Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu je možné zakúpiť na prís-
lušnej servisnej adrese (podľa zoznamu adries servisov).
Zadajte príslušné objednávacie číslo.
Náhradný diel Výrobné alebo objednávacie číslo
10 náhradných filtrov 164083
2 tesniace krúžky 164084
Okrúhly nadstavec (veľký) 164080
Okrúhly nadstavec (malý) 164081
Oválny nadstavec 164082
USB nabíjací kábel 164079
Kryt filtra 164085

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

12. Technické údaje
Napájanie 5 V  0,5 A
Rozmery cca 169 x 43 x 43 semm
Akumulátor:
Kapacita
Menovité napätie
Typové označenie

900 mAh
3,7 V
Li-Ion

Hmotnosť ~150 g
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13. Záruka/Servis
Spoločnosť Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (ďalej len 
„Beurer“) poskytuje za ďalej uvedených predpokladov a v nižšie popísa-
nom 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 predpisov.

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, 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 predajcu, 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 
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 – opotrebovanie, ktoré súvisí s normálnym používaním alebo spotrebou 
výrobku;

 – diely príslušenstva dodávané s týmto výrobkom, ktoré sa opotrebujú, 
resp. spotrebujú 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 prí-
pade 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. C
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