
Návod na použitie, záručné vyhlásenie a servis 
 

Prístroj na čistenie pleti Beurer  FC 76        
   

 
 

Vážený zákazník, 

aby Vám Váš elektrospotrebič slúžil čo najlepšie, pozorne si pred jeho prvým uvedením do prevádzky prečítajte celý návod na použitie. Tento elektrospotrebič bol riadne preskúšaný. Predávajúci vám poskytuje záručnú dobu v trvaní 2rokov od 

dátumu jeho zakúpenia. V tejto dobe odstránime bezplatne všetky závady a nedostatky, ktoré podstatne obmedzujú jeho funkciu a ktoré preukázateľne vznikli vadou materiálu alebo nedostatkom pri výrobe. Závady odstránime podľa nášho 

uváženia opravou alebo výmenou vadnej časti prístroja. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nedodržaním návodu na použitie, nesprávnym zapojením, neprimeraným zaobchádzaním, normálnym opotrebovaním a na nedostatky, ktoré sú pre 

vlastnú funkciu prístroja nepodstatné a vznikli napríklad na krehkých dieloch elektrospotrebiča, napr. ľahko rozbitné diely zo skla, umelých hmôt a žiarovky. Záruka stráca platnosť zásahom do prístroja inou osobou, ako osobou nami poverenou 

servisom.. Ak sa vyskytne na Vašom prístroji závada, zašlite alebo odovzdajte elektrospotrebič v balení s kompletným príslušenstvom s uvedením Vašej adresy a tel. čísla a popisom závady na adresu servisu. 

Návod na použitie, záručné vyhlásenie a servis 
Oprava v záručnej dobe Vám bude vykonaná bezplatne iba vtedy, ak priložíte k spotrebiču doklad o zakúpení prístroja (pokladničný blok, faktúra) a to záručné vyhlásenie, kde sú servisné poznámky. 

Nárok na záruku zaniká, ak je porucha spôsobená: 

- mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy), 

- nešetrným a nesprávnym používaním v nesúlade s návodom, nepozornosťou, znečistením a zanedbanou údržbou, 

- vonkajšou udalosťou (prepätie v sieti, živelná pohroma a pod.), 

- pripojením výrobku na iné sieťové napätie, aké je preň určené, 

- pri nepredložení originálneho dokladu o zakúpení. 

Nárok zaniká takisto v prípade, keď ktokoľvek vykonal modifikácie alebo adaptácie na rozšírenie funkcií výrobku 

oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo kvôli možnosti jeho prevádzkovania v inej krajine, ako pre ktorú bol navrhnutý. Nárok nebude uznaný na časti, podliehajúce bežnému opotrebeniu, ktoré je v priebehu prevádzky nutné meniť kvôli správnej 

funkcii výrobku (napr. filtre, vrecká, gumové tesnenia, odvápňovacie tyčinky, batérie, žiarovky, obaly a pod.) 

Servisné záznamy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodávateľ výrobku pre Slovensko                    spol. s r. o. 
 Centrum 1746/265, 01701  Pov.Bystrica, tel.:042/4330791, 0918341568, fax:042/4260610 

              

           Organizácia poverená servisom výrobkov: 

           Brel, spol. s r.o., Mládežnícka 2302, 017 01  Považská Bystrica 
           Tel.: 042/4340193, fax: 042/4340193, mobil: 0918341572, servis@brel.sk, www.brel.sk 
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Prístroj na čistenie pleti Beurer FC76 

Návod na použitie 
Pozorne si prečítajte návod na použite, odložte si ho pre neskoršie použitie, sprístupnite ho aj ďalším užívateľom a dodržiavajte v ňom uvedené pokyny. 

 VAROVANIE 

 Prístroj je určený iba na používanie v domácnosti, nie do prevádzky služieb. 

 Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalosti smú tento prístroj používať iba 

pod dozorom alebo v prípade, že boli poučené o bezpečnom  používaní prístroja a rizikách, ktoré z neho vyplývajú. 

 Deti sa s prístrojom nesmú hrať. 

 Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. 

 Ak je prívodný kábel prístroja poškodený, musí sa vyhodiť. 

 

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, 

teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naša značka je zárukou vysoko kvalitných a dôkladne testovaných výrobkov z oblasti tepla, hmotnosti, diagnostiky krvného 

tlaku, jemnej terapie, masáže a dýchania. 

Prečítajte si, prosím, pozorne návod na použite, odložte si ho pre prípad potreby, poskytnite ho aj ďalším užívateľom a dodržiavajte pokyny. 
Váš Beurer-tím 
 

1. Zoznámenie s prístrojom 
Čistiaci prístroj na tvár FC 65 Vám umožňuje profesionálny peeling tváre prostredníctvom mikrodermabráznej technológie. Vysokokvalitné zafírové nadstavce ohľaduplne odstránia 

nadbytočné kožné bunky. Vákuová technológia výrazne zlepšuje štruktúru pokožky a zvyšuje krvný obeh. Liečba tiež simuluje obnovu buniek pre jemnejšiu a hladšiu pleť.  

 

1.1 Obsah balenia 
Skontrolujte, či balenie/krabica nie je poškodené/á a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa presvedčte, že prístroj ani príslušenstvo nie sú viditeľne poškodené a odstráňte všetok 

baliaci materiál. V prípade pochybností prístroj nepoužívajte a obráťte sa na predajcu alebo uvedený servis. 

1x Beurer FC76   1x jemný nadstavec 

1x precízny nadstavec  1x nabíjačka 

1x hrubý nadstavec                 1x tento návod na použitie 

 

2.Vysvetlenie symbolov 
V návode na použitie alebo na prístroji sú použité nasledovné symboly. 

 

Varovanie Upozornenie na hroziaci úraz alebo ohrozenie 

zdravia. 

 

Pozor Upozornenie na možné poškodenie prístroja alebo 

príslušenstva. 

 

Upozornenie Vhodný na použitie vo vani alebo v sprche. 

 

Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na použitie 

 
Prístroj je vybavený dvojitou ochrannou izoláciou 

 

Likvidácia v súlade so Smernicou ES o likvidácii použitých elektrických 

a elektronických prístrojov – WEEE (Waste Electrical and Electronic 

Equipment) 

 

Výrobca 



 

Upozornenie 

Upozornenie na dôležité informácie 

 

Používať len v interiéri 

 

3.Odporúčané používanie 
Používajte prístroj iba na ľudskú tvár (okrem okolia očí). 

Nepoužívajte prístroj na čistenie pleti u zvierat! Prístroj nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov! 

Prístroj je určený iba na účel popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za chyby spôsobené neodborným alebo ľahkomyseľným používaním. 

4.Varovania a bezpečnostné pokyny 

 VAROVANIE 

 Hrozí udusenie obalovým materiálom! Nepatrí do rúk deťom. 

 Pred použitím skontrolujte prístroj a jeho príslušenstvo, či nie sú viditeľne poškodené. V prípade pochybností ho nepoužívajte o obráťte sa na predajcu alebo uvedený servis. 

 Sieťový adaptér chráňte pred vodou. 

 Prístroj a nabíjačku chráňte pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými výkyvmi teplôt a zdrojmi tepla (kachle, vykurovacie telesá). 

 Aby ste predišli zraneniu, nepozerajte priamo do modrého svetla! 

 VAROVANIE 

V nasledovných prípadoch prístroj nepoužívajte: 

 máte popraskanú pokožku, 

 na otvorené rany, 

 

 

     5.Popis prístroja 
 

1. Precízny nadstavec so zafírovým nadstavcom, vhodným na dôkladné ošetrenie malých oblastí (napríklad oblasť nosa) 

 

2. Jemný nadstavec so zafírovou korunkou, vhodný pre citlivú pleť.  

 

3. Hrubý nadstavec so zafírovou korunkou, vhodný na intenzívny ošetrenie problémových oblastí 

 

 

4. Prístroj  

 

5. tlačidlo ON/OFF a prepínanie výkonu v dvoch stupňoch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Použitie 
Pred prvým použitím sa uistite, že Vaša pleť je čistá, suchá a očistená od kozmetických produktov ako je púder, krém alebo make-up.  

 

6.1 Otestujte si pleť 

24 hodín pred použitím prístroja vykonajte test pleti. Vyskúšajte prístroj otestovať na najnižšej intenzite a na malej, nenápadnej oblasti Vášho krku. Ak je po 24 hodinách testovaná 

oblasť začervenaná alebo bolestivá, prístroj nepoužívajte.  

 VAROVANIE 

 Nepoužívajte prístroj viac ako jeden krát za týždeň.  

 Okamžite po použití, ošetrovaná pokožka môže byť viditeľne začervenaná a vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže pod pokožkou objaviť malé stopy po krvácaní.  

 Jeden deň pred a jeden deň po použití, vyhnite sa aktivitám, ktoré zapríčiňujú zvlhčenie pokožky, respektíve potenie, ako je saunovanie, návšteva solárneho štúdia, alebo 

opaľovanie.  

 DÔLEŽITÉ 

Prístroj je možné použiť dvakrát za týždeň v prípade, že ošetrovaná pokožka nemá problémy so precitlivenosťou (s prestávkou aspoň 48 

hodín medzi použitím!) 

 

6.2 Použitie prístroja 

1. Pripojte nabíjačku do prístroja a zapojte nabíjačku do el. siete.  

2.  Vložte jednorazový filter do hlavice prístroja.  

3.  Umiestnite jeden z nadstavcov na hlavicu prístroja.  

4.  Pre zapnutie prístroja posuňte tlačidlo do polohy ON.  

5.  Prístroj priložte ku tvári a a pohybujte s ním ponad pokožku. Nepoužite prístroj na jednu oblasť tváre viac ako 1 krát počas jednej 

procedúry! 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Oblasť použitia 

 

 VAROVANIE 

Uistite sa, že časť tváre, ktorú ošetrujete prístrojom, je natiahnutá. Pokožku môžete natiahnuť voľnou rukou do strán alebo ťahaním nadol.  



 

Oblasť čela:  

Prístrojom pohybujte pomaly a plynulo do strán zo stredu čela. Uistite sa, že žiadnu časť pokožky neošetríte viac ako 1 krát! 

 

 

 

Oblasť slúch:  

Prístrojom pohybujte smerom von od obočia. Prístroj aplikujte aj na pravú, aj na ľavú stranu. Uistite sa, že žiadnu časť pokožky neošetríte viac ako 1 krát! 

 

 

 

Oblasť nosa:  

Prístrojom pohybujte smerom dolu od koreňa nosa ku špičke nosa. Prístroj aplikujte aj na pravú, aj na ľavú stranu nosa.  

 

 

 

 

Oblasť líc:  

Prístrojom pohybujte smerom od nosa cez líca.  

 

 

 

 

Okolie úst:  

Prístrojom pohybujte ponad pery, od centra smerom von na pravú i na ľavú stranu. Prístrojom pohybujte aj smerom hore od brady napravo i naľavo od úst. 

Uistite sa, že sa prístrojom nedotknete svojich pier.  

 

 

 

 

 

 

7. Údržba a čistenie 
 Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo iných tekutín.  

 Dezinfikujte nadstavce prístroja so štandardnými dezinfekčnými prípravkami po každom použití.  

 Vymeňte jednorazové filtre po každom použití.  

 Použitie suchú utierku na vyčistenie prístroja od nečistôt. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.  

 Chráňte prístroj pred nárazmi, vlhkom, prachom, chemickými látkami, výkyvmi tepla, pred zdrojom tepla (napr. ohrievače) 

 

8. Náhradné diely a spotrebné diely 
V obchodoch alebo na adrese príslušného servisu (viď Zoznam servisov) si môžete zakúpiť náhradne diely.  

Prosím uchovajte si korešpondujúce objednávacie číslo:  

 

Vymeniteľná časť objednávacie číslo 

10 jednorazových filtrov 163.660 

Precízny nadstavec 163.750 

Hrubý nadstavec 163.749 



Jemný nadstavec 163.748 

 

 

9.Likvidácia 
Prístroj likvidujte v súlade so Smernicou ES o likvidácii použitých elektrických a elektronických prístrojov – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ak 

potrebujete ďalšie informácie ohľadne likvidácie, obráťte sa na príslušné komunálne orgány. 

 

 

 

 

 

10. Technické údaje 
 

Napájanie 100-240 V   ;AC 50/60 Hz; Output: 5V DC / 1A 

Rozmery 190 x 40 x 39 mm 

Hmotnosť cca. 128 g 

 

 

 

 

 

 

 

 


