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KOMPLETNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA  
 

ZAČÍNÁME 

Gratulujeme vám, že jste udělali první krok k objevení chytřejší péče o pleť a pořídili si produkt 

BEAR™. Než začnete využívat všech výhod sofistikované technologie péče o pleť v pohodlí 

domova, věnujte prosím několik okamžiků pečlivému přečtení pokynů v tomto návodu.  

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE a používejte toto zařízení pouze k určenému 

účelu, jak je popsáno v tomto návodu. 

URČENÉ POUŽITÍ: BEAR™ je určen ke stimulaci obličeje a krku a je určen k volně prodejnému 

kosmetickému použití. 

   UPOZORNĚNÍ: ŽÁDNÉ ÚPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEJSOU POVOLENY. 

 

BEAR™ PŘEHLED 
Seznamte se s BEAR™ - chytrým mikroproudovým tonizačním přístrojem na obličej, který kombinuje vynikající 

mikroproud a pulzace T-Sonic™, aby během několika minut vypnul a zpevnil vaši pleť a dodal jí mladistvý vzhled! 

 

BEAR™ můžete používat jako součást každodenní ranní nebo večerní péče o pleť. Vyberte si z řady fitness cvičení obličeje 

řízených aplikací, které využívají 5 nastavitelných intenzit mikroproudu k procvičení pleti a pomáhají snižovat viditelné 

známky stárnutí. Během cvičení s mikroproudem jemné T-Sonic™ pulzace masírují obličej, zvyšují zářivost pleti a zlepšují 

vstřebávání SERUM SERUM SERUM před ošetřením a vašich oblíbených pečujících produktů po něm. 

 

Díky unikátnímu integrovanému systému BEAR™ Anti-Shock System™, který pomocí inteligentních senzorů snímá a měří 

odpor vaší pokožky vůči elektřině rychlostí 100x za sekundu, se intenzita mikroproudu automaticky upravuje v pouhých 

0,002 sekundách (rychleji, než stačíte zamrkat!), aby co nejlépe vyhovovala vaší pokožce. Systém Anti-Shock System™ 

eliminuje možnost, že by mikroproud způsobil vaší pokožce šok, což přináší maximální bezpečnost a účinnost pro 

neochvějnou kvalitu při každém ošetření. 

 

SEZNAMTE SE S BEAR™
 

 

MIKROPROUDOVÉ SFÉRY 
Poskytuje vynikající mikroproud 
přímo do pokožky pro vypnutější 
a tonizovanější pleť. 

 

 
T-SONIC™ PULZACE 
Zlepšuje vstřebávání produktu a 
jemně masíruje obličej, abyste 
zvýšili zářivost pleti. 

 
 

CHYTRÝ ŠVÉDSKÝ DESIGN 
Jemně zakřivený, aby se 
přizpůsobil konturám obličeje, a 
lehký pro péči o pleť na cestách. 

NABÍJECÍ PORT 
Až 90 použití na jedno nabití*. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘEDNÍ STRANA  ZADNÍ STRANA 

ANTI-SHOCK SYSTEM™
 

Snímá odpor pokožky a upravuje intenzitu 
mikroproudu pro maximální bezpečnost a 
pohodlí. 

UNIVERZÁLNÍ VYPÍNAČ 
Zapnutí a vypnutí zařízení a přepnutí 
zařízení do režimu párování Bluetooth. 
 

 

INDIKÁTOR BLUETOOTH 
Blikáním signalizuje, že je zařízení v režimu 
párování Bluetooth. 

 
5 INDIKÁTORŮ INTENZITY 
Rozsvícení indikuje nastavení intenzity 
mikroproudu vašeho zařízení. 

 

 

 
 

 

 
2ML VZOREK SÉRA 

Použijte pro optimální 
vodivost a lepší výsledky. 

USB NABÍJECÍ KABEL 

Nabíjejte kdykoli a kdekoli 
pomocí kabelu USB. 

INTERAKTIVNÍ APLIKACE 

Přístup k tréninkům 
obličeje a širší škále 

intenzit. 

STOJÁNEK 

Chrání a zobrazuje 
zařízení BEAR™. 

CESTOVNÍ OBAL 

Pohodlně uloží přístroj pro 
péči o pleť na cestách

 

*Vychází z doby ošetření 1 minuta na jedno použití. 
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UPOZORNĚNÍ 

PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČÍ 

• Tonizace pomocí BEAR™ by měla být příjemná – pokud pocítíte jakékoliv nepohodlí nebo podráždění, okamžitě přestaňte přístroj používat 
a poraďte se s lékařem. 

• BEAR™ je třeba vždy používat s vodivým sérem, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem. Doporučujeme používat SERUM SERUM 
SERUM, protože vytváří vodivou bariéru a účinně a bezpečně přenáší mikroproud ze zařízení na vaši pokožku. Ujistěte se, že sérum 
pokrývá oblast pokožky, kterou chcete ošetřit. 

• Nepoužívejte na oblast hrudníku / prsou, oblast očí (kruhový sval v oblasti očnice), střední linii (kost) krku nebo genitálie / oblast třísel. 

• Nepoužívejte na zarudlou kůži, vystouplá mateřská znaménka, hlavní tepny (např. krkavice), rozšířené kapiláry, kovové implantáty, 
infikované oblasti nebo oblasti, kde není cit. 

• Přístroj nepoužívejte k ošetření růžovky, mateřských znamének, bradavic, otevřených vředů, rakovinných lézí nebo jakýchkoli kožních 
onemocnění. 

• Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte jakýmikoli stávajícími zdravotními problémy, například epilepsií, krvácivým onemocněním, 
rakovinou, nádory nebo poruchami vnímání. 

• Nepoužívejte, pokud jste podstoupili laserové ošetření, chemický peeling nebo máte jinak poraněnou či poškozenou pokožku. 

• Nepoužívejte, pokud jste podstoupili kosmetický zákrok na obličeji. 

• Nepoužívejte, pokud máte implantovaný lékařský přístroj nebo jakýkoli jiný elektronický přístroj či tělesnou pomůcku. 

• Elektronická monitorovací zařízení, jako jsou EKG monitory a EKG alarmy, nemusí při používání přístroje správně fungovat. 

• Přístroj BEAR™ by neměl být používán na dětech, v jejich blízkosti nebo osobami se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi. Při 
používání, čištění nebo skladování tohoto přístroje v blízkosti dětí nebo osob se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi je nutný 
přísný dohled. 

• Dlouhodobé účinky mikroproudu nejsou známy. 

• Bezpečnost přístroje pro použití během těhotenství nebyla stanovena. Pokud jste těhotná, poraďte se před použitím tohoto přístroje se 
svým lékařem. 

• Pokud máte kožní onemocnění nebo jakékoli zdravotní problémy, poraďte se před použitím s lékařem. 

• Pokud máte podezření na srdeční onemocnění nebo je u vás diagnostikováno, dodržujte opatření doporučená lékařem. 

• Při tonizaci v oblasti pod očima dbejte zvýšené opatrnosti a nepřivádějte přístroj do kontaktu s očními víčky nebo samotnýma očima. 

• Během používání přístroje může docházet k vnímání blikajících světel, což je důsledek stimulace zrakového nervu. Pokud tento stav 
pozorujete neustále i bez použití přístroje, poraďte se se svým lékařem. 

• Při používání zařízení se může objevit mírný pocit brnění, což je normální a není důvodem k obavám. Snížení intenzity může tento pocit 
snížit nebo odstranit. 

• Vzhledem k účinnosti tonizačních postupů FOREO doporučujeme, abyste přístroj BEAR™ nepoužívali déle než 3 minuty v kuse. 

• Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet přístroj BEAR™ s nikým dalším. 

• Nepoužívejte jej při řízení nebo obsluze těžkých strojů. 

• Nepoužívejte zařízení, pokud je zapojeno do sítě. 

• Do žádného otvoru zařízení nevkládejte žádné předměty. 

• Zařízení nepoužívejte, pokud se přehřívá nebo máte podezření na jeho špatnou funkci. 

• Nenechávejte zařízení BEAR™ na přímém slunečním světle a nikdy jej nevystavujte extrémnímu teplu nebo vroucí vodě. 

• Před aktivací funkce mikroproudu by měl být přístroj BEAR™ zcela suchý. Zařízení nepoužívejte, pokud bylo ponořeno do vody, a 
nepoužívejte jej s mokrýma rukama. 

• Toto zařízení by mělo být používáno pouze s napájecím adaptérem SELV. 

• K nabíjení zařízení se doporučuje používat dodavatele napájení podle normy IEC60950. 

• Před nabíjením se ujistěte, že jsou zástrčka a zásuvka zcela suché. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu 
nebo požáru. 

• Během nabíjení zařízení nepoužívejte. Pokud toto zařízení nebo nabíječka nefungují správně nebo se zdají být jakkoli poškozené, 
přestaňte je používat. Používejte pouze napájecí kabel dodaný se zařízením. 

• Před likvidací přístroje je nutné z něj vyjmout baterii. Při vyjmutí baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě a baterie musí 
být bezpečně zlikvidována. 

• Tento výrobek neobsahuje žádné opravitelné části. 

• Tento přístroj je určen pro kosmetické použití na obličej a krk. Za případné škodlivé následky způsobené nesprávným použitím, aplikací 
na jiné části těla, připojením k nevhodným zdrojům napětí, znečištěným vodivým roztokem nebo koulemi nebo jakoukoli jinou nevhodnou 
aplikací nenese společnost FOREO odpovědnost. 

• Tento přístroj používejte pouze k určenému použití, jak je popsáno v tomto návodu. Pokud nenaleznete odpověď na svou konkrétní 
otázku nebo pokud máte jiné otázky týkající se provozu zařízení, navštivte web foreo.com/support. 
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ODEMKNĚTE SVÉ ZAŘÍZENÍ 
 

Před prvním použitím si stáhněte mobilní aplikaci FOREO For You a odemkněte a 

zaregistrujte své zařízení podle následujících jednoduchých kroků; 

1. Stáhněte si aplikaci FOREO For You do svého telefonu 

2. Přihlaste se do svého účtu, nebo si založte nový 

3. Přidejte zařízení (v horní části obrazovky) 

4. Vyberte řadu zařízení 

5. Stiskněte a podržte tlačítko napájení a tím připojte zařízení k aplikaci 

6. Vyplňte údaje o nákupu a vaše 

zařízení je připravené k použití! 

 

 

FOREO VE VAŠÍ APLIKACI 
 
 
 
 
 
 

Mobilní aplikace FOREO For You nabízí pokyny k používání a péči o 

zařízení BEAR™, ovládání nastavení, přístup k videonávodům a vyhledání 

zařízení v případě, že jste jej ztratili. 

 
 
 
 
 
 
 

V nastavení si můžete vybrat mezi 2 režimy mikroproudu - BASIC a PRO a 

až 5 intenzitami T-Sonic™. Zařízení si zapamatuje vaše nastavení pro 

ruční použití. 

 

Základní režim nabízí nižší intenzitu mikroproudu, zatímco mikroproud v 

režimu Pro je silnější a vhodnější pro pokročilé uživatele. 

 

Doporučujeme začít s režimem Basic bez ohledu na to, zda jste v 

minulosti používali jiné přístroje s mikroproudem. 

 
 
 
 
 
 

V sekci OŠETŘENÍ si můžete vybrat ze 3 předprogramovaných procedur s 

mikroproudem a jednoduše se řídit pokyny ve videu. 

 
• Total Facial Knockout: pozvedne a zpevní celý obličej (2,5 min) 

• Gentle V-Shape Yoga: zaměřuje se na krk a linii čelisti (2,5 min) 

• Contour Cardio: modeluje ústa a tváře (2,1 min) 
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JAK POUŽÍVAT BEAR™
 

 
UPOZORNĚNÍ: BEAR™ MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM OŠETŘENÍ MIKROPROUDEM ZCELA SUCHÝ. 

 
1. Pečlivě očistěte a osušte obličej a krk, aby na 

nich nezůstaly žádné zbytky. 

 
2.  Naneste tenkou vrstvu séra na pokožku a 

rovnoměrně ji rozetřete na všechna místa, 

která chcete ošetřit. 

 
3. Stisknutím univerzálního tlačítka aktivujte 

mikroproud. Kontrolky pod univerzálním 

tlačítkem indikují nastavení intenzity 

mikroproudu. Intenzitu mikroproudu můžete 

měnit rychlým stisknutím univerzálního tlačítka 

jednou pro každou úroveň. 

 
4. Lehce přitiskněte obě kovové kuličky na obličej 

a jemně přejíždějte přístrojem po lícních 

kostech a čele, kolem rtů a podle potřeby po 

linii čelistí a krku. 

 
5.  Ujistěte se, že se obě mikroproudové koule 

neustále dotýkají vaší pokožky. Pro dosažení 

lepších výsledků klouzejte přístrojem vždy 

pomalu, pohybem směrem nahoru a lehkým 

tlakem. V případě potřeby znovu naneste sérum. 

 
6.  Po dokončení ošetření stiskněte a podržte 

univerzální tlačítko po dobu 3 sekund, čímž 

přístroj vypnete. V případě potřeby aplikujte 

další produkty péče o pleť dle vlastního výběru. 

 
 
 
 
 

 

ČIŠTĚNÍ BEAR™
 

Po použití zařízení BEAR™ vždy důkladně vyčistěte. Kovové kuličky a silikonový povrch omyjte vodou a mýdlem a 

poté opláchněte teplou vodou. Osušte neabrazivním hadříkem nebo utěrkou, která nepouští vlákna. Po použití 

doporučujeme pro dosažení optimálních výsledků nastříkat zařízení silikonovým čisticím sprejem FOREO a 

opláchnout teplou vodou. 

 

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože mohou 

podráždit pokožku a poškodit silikon. 
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Opatření, která je třeba přijmout v případě změn ve výkonu přístroje BEAR™: 

 
Pokud se při stisknutí univerzálního tlačítka BEAR™ neaktivuje: 

• Baterie je vybitá. Nabíjejte pomocí nabíjecího kabelu USB až 1,5 hodiny do úplného nabití a poté restartujte 

zařízení podržením univerzálního tlačítka. 

 
Pokud nelze zařízení BEAR™ vypnout a/nebo univerzální tlačítko nereaguje: 

• Mikroprocesor je dočasně nefunkční. Stisknutím a podržením univerzálního tlačítka přístroj restartujete. 

 
Pokud se zařízení BEAR™ nesynchronizuje s aplikací FOREO For You: 

• Vypněte a znovu zapněte Bluetooth a zkuste se znovu připojit. 

• Zavřete aplikaci FOREO For You a znovu ji otevřete, abyste proces zahájili znovu. 

• Zkontrolujte, zda není třeba aplikaci aktualizovat v obchodě s aplikacemi vašeho mobilního zařízení. 

 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

REGISTRAČNÍ ZÁRUKA 

Chcete-li aktivovat dvouletou omezenou záruku, zaregistrujte se prostřednictvím aplikace FOREO For You nebo navštivte 

stránku foreo.com/product- registration, kde najdete další informace. 

 
2LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA 
Společnost FOREO poskytuje na toto zařízení záruku po dobu DVOU (2) LET od data zakoupení na vady způsobené vadným 

zpracováním nebo materiálem, které vznikly při běžném používání zařízení. Záruka se vztahuje na pracovní díly, které 

ovlivňují funkci zařízení. NEpokrývá kosmetické poškození způsobené běžným opotřebením nebo poškození způsobené 

nehodou, nesprávným používáním nebo nedbalostí. Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání zařízení (nebo jeho 

příslušenství) vede ke ztrátě záruky. 

 

Pokud zjistíte závadu a oznámíte ji společnosti FOREO během záruční doby, společnost FOREO vám zařízení podle svého 

uvážení bezplatně vymění. Záruční reklamace musí být doloženy přiměřenými důkazy, že datum reklamace spadá do záruční 

doby. Pro potvrzení platnosti záruky si prosím uschovejte originál dokladu o koupi spolu s těmito záručními podmínkami po 

dobu trvání záruční doby. 

 

Chcete-li uplatnit záruční nárok, musíte se přihlásit ke svému účtu na adrese www.foreo.com a poté vybrat možnost uplatnit 

záruční nárok. Náklady na dopravu jsou nevratné. Tento závazek doplňuje vaše zákonná práva spotřebitele a nijak tato 

práva neovlivňuje. 

 
 
 

INFORMACE O LIKVIDACI 
Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru odpadu). 

 
 
 

 
EUROPEAN 

CONFORMITY 
PACKAGING IS MADE 

OF RECYCLABLE 
MATERIAL 

GARBAGE WASTE 
ELECTRICAL & ELECTRONIC 

EQUIPMENT DIRECTIVE 

 

S tímto zařízením by se nemělo nakládat jako s domovním odpadem, ale mělo by se odevzdat na příslušném sběrném 

místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto zařízení, 

pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohlo způsobit 

nevhodné nakládání s tímto zařízením. Recyklace materiálů také pomůže šetřit přírodní zdroje. 

 

Další informace o recyklaci vašeho zařízení získáte u místní služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v místě 

nákupu. 
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VYJMUTÍ BATERIE 

POZNÁMKA: Tento proces není vratný. Otevřením zařízení zaniká jeho záruka. Tento úkon je třeba provést pouze 

tehdy, když je zařízení připraveno k likvidaci. 

Protože toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, je nutné ji před likvidací vyjmout a nevyhazovat ji do 

domovního odpadu. Chcete-li baterii vyjmout, otevřete po odstranění vnější silikonové vrstvy vnitřní plastový obal a 

vyjměte baterii, která bude zlikvidována v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí. Během tohoto 

procesu používejte v zájmu své bezpečnosti rukavice. Podrobné vizuální pokyny jsou uvedeny níže: 

 

 

SPECIFIKACE 

MATERIÁLY: Silikon bezpečný pro tělo, ABS, 
PC, chromovaná zinková slitina 

BARVA: Fuchsia 

ROZMĚRY: 

64x79x39mm 

HMOTNOST: 90g 

BATERIE: Li-ion 520mAh 3.7V 

*Vychází z doby ošetření 1 minuta na jedno použití. 

 

 
POUŽITÍ: Až 90 použití na jedno nabití* 

POHOTOVOSTNÍ REŽIM: 90 dní 

FREKVENCE: 185 Hz 

MAXIMÁLNÍ HLADINA HLUKU: <50dB 

ROZHRANÍ: 1 tlačítko 

Odmítnutí odpovědnosti: Uživatelé tohoto zařízení jej používají na vlastní nebezpečí. Společnost FOREO ani její 

prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za jakékoli fyzické či jiné úrazy nebo škody, které přímo či nepřímo 

vzniknou v důsledku používání tohoto zařízení. Společnost FOREO si dále vyhrazuje právo revidovat tuto publikaci a 

čas od času provádět změny v jejím obsahu, aniž by byla povinna o takové revizi nebo změnách kohokoli informovat. 

 
UPOZORNĚNÍ: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, 

mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. 

 
UPOZORNĚNÍ: 

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto 

limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení 

vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit 

škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto 

zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, 

doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření: 

• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. 

• Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 

• Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač. 

• Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem. 

2) Toto zařízení splňuje požadavky normy CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Toto zařízení je v souladu s kanadskou normou 

(normami) RSS, která je osvobozena od licence. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 

• Toto zařízení nesmí způsobovat rušení. 

• Toto zařízení musí být odolné proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení. 
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Podle předpisů Industry Canada smí tento rádiový vysílač pracovat pouze s anténou typu a s maximálním (nebo 

menším) ziskem schváleným pro vysílač Industry Canada. Aby se snížilo možné rádiové rušení ostatních uživatelů, 

měl by být typ antény a její zisk zvolen tak, aby ekvivalentní izotropně vyzářený výkon (e.i.r.p.) nebyl větší, než je 

nutné pro úspěšnou komunikaci. 

 
Model může být změněn za účelem vylepšení bez předchozího upozornění. 

 

FAQ 

BEAR™ ZÁKLADY 

CO MÁM DĚLAT PO OBDRŽENÍ ZAŘÍZENÍ BEAR™? 
Gratulujeme k objevení chytřejší péče o pleť! Nejdříve si zdarma stáhněte aplikaci FOREO For You a odemkněte a 
zaregistrujte své zařízení. (Další informace naleznete v části níže nazvané "APLIKACE"). 

JAK ZAČNU SVÉ PRVNÍ OŠETŘENÍ? 

Nejprve si pečlivě očistěte a osušte obličej a krk. Poté na pleť naneste sérum FOREO a rovnoměrně jej rozetřete po všech 
oblastech, které chcete ošetřit. Nakonec si v aplikaci vyberte preferovanou proceduru pro zlepšení kondice obličeje nebo 
postupujte krok za krokem podle návodu pro manuální režim, který naleznete výše nebo v uživatelské příručce dodané se 
zařízením BEAR™. 

JAK BEAR™ ZAPNU? 
Stisknutím univerzálního tlačítka na zařízení BEAR™ jej zapněte. Kontrolka bude blikat, abyste věděli, že je zařízení v 
režimu párování Bluetooth. 

JAK BEAR™ VYPNU? 
Stisknutím a podržením univerzálního tlačítka po dobu 3 sekund zařízení vypnete. Po dokončení přednastavené rutiny se 
zařízení automaticky vypne. 

CO OBDRŽÍM SPOLU SE ZAŘÍZENÍM BEAR™? 
1 přístroj BEAR™, 2ml vzorek séra, 1 USB nabíjecí kabel, 1 uživatelská příručka, 1 stručný návod k použití, 1 stojan a cestovní 
pouzdro. 

ZAŘÍZENÍ BEAR™   

JAK ČASTO MOHU ZAŘÍZENÍ BEAR™ POUŽÍVAT? 
BEAR™ je dostatečně bezpečný a šetrný, abyste jej mohli používat každý den, ráno nebo večer. Doporučujeme používat 
BEAR™ jednou za 24 hodin po dobu 2 minut na jedno ošetření. 

JE MIKROPROUD BEZPEČNÝ? 
Mikroproud u BEAR™ je bezpečná a bezbolestná tonizační technologie, která se používá pouze s ochranným sérem, 
které je nezbytné pro optimální vodivost. Přístroj BEAR™ se NIKDY nesmí aktivovat v blízkosti vody nebo jakýchkoli 
mokrých povrchů. 

JE POUŽÍVÁNÍ VYŠŠÍ INTENZITY MIKROPROUDU EFEKTIVNĚJŠÍ? 

Ano. Vyšší intenzita mikroproudu znamená vyšší výkon, což vede k hlubšímu proniknutí a většímu množství energie do 
pokožky, takže je účinnější. Každý člověk má však jinou pokožku - proto důrazně doporučujeme přístroj nejprve vyzkoušet 
(pomocí SERUM SERUM SERUM), a to tak, že začnete na úrovni 1, tedy na nejnižší intenzitě mikroproudu, a postupně se 
budete snažit zjistit, která intenzita mikroproudu je pro vás nejlepší. 

MOHU UPRAVIT INTENZITU MIKROPROUDU? 
Ano, intenzitu mikroproudu můžete nastavit ručně rychlým stisknutím univerzálního tlačítka jednou pro každou úroveň nebo 
výběrem preferované intenzity prostřednictvím aplikace. 

MOHU UPRAVIT INTENZITU T-SONIC™ PULZACÍ? 
Ano, prostřednictvím aplikace můžete nastavit intenzitu pulzací T-Sonic™. Pokud dáváte přednost ošetření bez pulzací T-Sonic™, 
můžete pulzace T-Sonic™ vypnout dvojitým stisknutím univerzálního tlačítka na zařízení. 

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI BEAR™ & BEAR™ mini? 

Přístroje BEAR™ a BEAR™ mini poskytují mikroproud, který stimuluje obličej a krk, vypíná a tonizuje pleť a zlepšuje její 
vzhled. Přístroj BEAR™ mini byl však navržen s ohledem na cílenější procvičování obličeje, a proto má menší kuličky, aby 
se dostal do malých záhybů vašeho obličeje, a také nižší rozsah 3 intenzit mikroproudu. Naproti tomu BEAR™ má středně 
velké kuličky, které pokrývají větší plochu a zároveň se zaměřují na každou linii s precizní péčí. BEAR™ také nabízí větší 
rozsah 5 intenzit mikroproudu, které jsou silnější než ty, které nabízí BEAR™ mini. 

JAK JE ZAŘÍZENÍ BEAR™ ODLIŠNÉ OD JINÝCH DOMÁCÍCH MIKROPROUDOVÝCH ZAŘÍZENÍ? 
Přístroje BEAR™ se od ostatních domácích mikroproudových přístrojů liší dvěma velmi významnými způsoby. Za prvé, přístroje 
BEAR™ jsou jediné domácí přístroje, které jsou vybaveny systémem Anti-Shock System™, který eliminuje možnost, že by 
mikroproud zasáhl vaši pokožku, a jsou tak nejbezpečnějšími mikroproudovými přístroji na světě. Za druhé, přístroje BEAR™ 
nabízejí širší škálu intenzity mikroproudu než jakékoliv jiné domácí přístroje, což vám umožní individuálnější a účinnější 
ošetření. 

JAK DLOUHO TRVÁ KAŽDÉ PŘEDNASTAVENÉ OŠETŘENÍ MIKROPROUDEM? 

Délka procedury se pohybuje od 1 do 3 minut v závislosti na tom, na které oblasti se zaměřuje. 
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APLIKACE 

PROČ MUSÍM APLIKACI STÁHNOUT PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ BEAR™? 
Všechny produkty FOREO s aplikací je třeba při prvním zapnutí aktivovat a odemknout prostřednictvím aplikace 
FOREO For You. To pomáhá chránit před falešnými/kopírovanými výrobky FOREO a usnadňuje registraci záruky a 
ochranu vaší investice. 

JAK SPÁRUJI ZAŘÍZENÍ BEAR™ S FOREO APLIKACÍ? 
Stáhněte si aplikaci FOREO For You do chytrého telefonu nebo tabletu a zapněte Bluetooth. Jednou stiskněte 
univerzální tlačítko na zařízení a zapněte jej. Blikající bílé světlo signalizuje, že je zařízení v režimu párování. Podle 
pokynů v aplikaci zaregistrujte a spárujte zařízení BEAR™. 

FUNGUJE ZAŘÍZENÍ BEAR™ I BEZ APLIKACE? 
Ano, zařízení můžete používat ručně a nevyžaduje použití aplikace FOREO For You. Chcete-li však zařízení odemknout 
pro první použití, musíte jej zaregistrovat prostřednictvím aplikace FOREO For You a vybrat své preference. Chcete-
li aktivovat přednastavený obličejový fitness trénink, musíte přejít přímo přes aplikaci. Vaše cvičení se pak 
automaticky synchronizuje se zařízením. 

 
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ÚDRŽBA 

JAK ZJISTÍM, ZDA ZAŘÍZENÍ BEAR™ POUŽÍVÁM SPRÁVNĚ? 
Při používání přístroje BEAR™ dbejte na to, aby se obě mikroproudové koule vždy dotýkaly vaší pokožky. Pokud se 
obě koule nedotýkají vaší pokožky, univerzální tlačítko napájení zůstane rozsvícené. Když tato kontrolka zhasne, 
znamená to, že zařízení používáte správně. 

CO ZNAMENÁ, KDYŽ ZAŘÍZENÍ NEPŘETRŽITĚ BLIKÁ? 
Blikající kontrolka kolem univerzálního tlačítka signalizuje, že je zařízení v režimu párování Bluetooth nebo že je 
třeba zařízení nabít. Při synchronizaci zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci. 

JAK MOHU NABÍJET ZAŘÍZENÍ BEAR™? 
Přístroj BEAR™ lze dobíjet pomocí USB, přičemž 1,5 hodiny nabíjení umožňuje až 90 použití (při 1 minutě ošetření na 
jedno použití). Během nabíjení přístroje blikají kontrolky intenzity pod univerzálním tlačítkem napájení, které 
ukazují, kolik baterie má přístroj k dispozici. Když svítí všechny kontrolky, znamená to, že je zařízení plně nabité. 

JAK VYČISTIT ZAŘÍZENÍ BEAR™? 
Ujistěte se, že je zařízení vypnuté, poté jej umyjte vodou a mýdlem, opláchněte teplou vodou a osušte neabrazivním 
hadříkem nebo utěrkou, které nepouštějí vlákna. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme zařízení postříkat 
silikonovým čisticím sprejem FOREO a poté opláchnout teplou vodou. 

 
SERUM SERUM SERUM 

MUSÍM POUŽÍVAT FOREO SERUM SERUM SERUM SPOLU S PŘÍSTROJEM BEAR™? 
Ano, s přístrojem je nutné používat SERUM SERUM SERUM, protože sérum vytváří vodivou bariéru, která účinně a 
bezpečně přenáší mikroproud z přístroje do vaší pokožky. 

DÍKY ČEMU JE SÉRUM KOMPATIBILNÍ S MIKROPROUDOVÝMI ZAŘÍZENÍMI? 
SERUM SERUM SERUM je speciálně vyvinuto s vodivými složkami, jako je glycerin, které umožňují bezproblémovou 
práci mikroproudového zařízení, jako je BEAR™, bez jakéhokoli pocitu na pokožce. 

JE SERUM SERUM SERUM CRUELTY FREE? 
Ano, SERUM SERUM SERUM je cruelty free, což znamená, že nebylo testováno na zvířatech. 

OBSAHUJE SERUM SERUM NĚJAKÉ HORMONÁLNÍ DISRUPTORY? 
Ne, naše čisté složení bylo vyvinuto bez hormonálních disruptorů. 

JE MOŽNÉ LAHVIČKU SE SÉREM PO POUŽITÍ RECYKLOVAT? 
Ano, láhev je recyklovatelná. 
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