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ČESKY

Vážení zákazníci,
jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalit-
ní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, hmotnosti, krev-
ního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže, vzduchovou terapii a 
zkrášlující péči.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl
dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených.

S pozdravem,
Váš tým společnosti Beurer

 VAROVÁNÍ
• Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne 

v komerční oblasti.
• Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, i osoby se sníženými fyzi-

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

• Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
• Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
• Pokud je síťový přívodní kabel tohoto přístroje poškozen, je třeba zaji-

stit jeho výměnu u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu nebo u 
podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.

Rozsah dodávky
• základní stojan
• základní přístroj / aplikátor
• 2 zásobníky s voskem
• 50 proužků z netkané textilie
• tento návod k použití
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Vysvětlení symbolů
V tomto návodu a na typovém štítku jsou používány následující symboly:

 VAROVÁNÍ Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí pro Vaše
  zdraví.

 POZOR Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/příslušenství.

 UPOZORNĚNÍ Upozornění na důležité informace.

 
 POZOR  Přístroj se nesmí používat ve vodě nebo její blízkosti (např. umyvadlo, 

  sprcha, vana) – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

 Přístroj má dvojitou ochrannou izolaci a odpovídá tak bezpečnostní třídě 2.

  Používejte pouze v uzavřených prostorách.

1. Použití k určenému účelu
Přístroj pro epilaci horkým voskem umožňuje důkladné a rychlé odstranění chloupků při použití v domácím 
prostředí. Zároveň se pokožce dodává vlhkost a zvyšuje se její hebkost. 
Pomocí aplikátoru lze na pokožku nanést vosk v jemných vrstvách rychle a jednoduše, aniž byste se 
přitom spálili.
Základní stojan umožňuje paralelní nahřívání 2. zásobníku s voskem, tím je zajištěno plynulé odstraňování 
chloupků bez časových prodlev. 

Přístroj je určen pouze k účelu, který je popsán v tomto návodu k použití. Výrobce nemůže ručit za škody 
vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

Tento přístroj je určen pouze k soukromému používání a ne pro komerční využití.

2. Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si pečlivě tento návod k použití! Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na majet-
ku nebo zdraví osob. Tento návod k použití uschovejte a zpřístupněte jej i ostatním uživatelům. Při předání 
přístroje další osobě jí předejte i tento návod.

 VAROVÁNÍ
• Obal uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.
• Děti musí být při používání přístroje pod dozorem.

 POZOR
• Před použitím se ujistěte, že přístroj a příslušenství nemají žádné viditelné poškození. Při  
 pochybnostech ho nepoužívejte a obraťte se na Vašeho prodejce nebo na uvedenou adresu 
  zákaznického servisu.
• Netahejte za kabel, nekruťte jím a nepřehýbejte jej.
• Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl pokládán nebo tažen přes ostré nebo špičaté předměty.
• Zástrčku zapojte do zásuvky instalované podle předpisů.
• Za žádných okolností neotevírejte kryt.
• Chraňte přístroj před špičatými nebo ostrými předměty. 
• Pokud přístroj spadnul nebo došlo k jinému poškození, nesmí být dále používán.
• Po každém použití a před každým čištěním musí být přístroj vypnut a zástrčka vytažena ze zásuvky.
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 VAROVÁNÍ: ELEKTRICKÝ PROUD
Jako každý elektrický přístroj vyžaduje i tento přístroj opatrné a rozvážné používání, aby se zabránilo 
úrazům elektrickým proudem.

Přístroj proto
 • pouze pod síťovým napětím uvedeným na základním stojanu,
 • nepoužívejte, pokud jsou na přístroji nebo příslušenství viditelná poškození,
 • nepoužívejte při bouřce.

Přístroj ihned vypněte, pokud dojde k defektům nebo provozním poruchám, a odpojte ho od sítě. 
Netahejte za síťový kabel nebo za přístroj, pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Přístroj nik-
dy nedržte nebo nenoste za napájecí kabel. Dbejte na dostatečnou vzdálenost mezi kabelem a te-
plým povrchem přístroje.

Zajistěte, aby přístroj, zástrčka a kabel nepřišly do styku s vodou nebo jinými kapalinami. 
Přístroj proto 
 • používejte pouze v suchých vnitřních místnostech,
 • používejte pouze suchýma rukama,
 • nepoužívejte ve vaně, ve sprše nebo u plného umyvadla,
 • nepoužívejte v bazénu, vířivce nebo sauně,
 • nepoužívejte venku.
Za žádných okolností nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Ihned vytáhněte síťovou zástrčku.

 VAROVÁNÍ: Oprava
 • Opravy elektrických přístrojů smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.  Neodbornou 
  opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí. V případě oprav se obraťte na zákaz-
  nický servis nebo autorizovaného prodejce.
• V případě poškození kabelu je třeba nechat ho vyměnit autorizovaným prodejcem.
• Pro objednání náhradních dílů (zásobníků s voskem a proužků z netkané textilie) 
  použijte přiložený seznam servisních středisek.

 VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ POŽÁRU
Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s tímto návodem k použití, hrozí za určitých 
okolností nebezpečí vzniku požáru!

Proto přístroj
 • neponechávejte zapnutý bez dozoru, zejména pokud jsou v blízkosti děti,
 • nepoužívejte zakrytý, např. dekou, polštářem, ...
 • nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných snadno zápalných látek.

 POZOR: Likvidace
Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy. 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. 
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3. Popis přístroje
1. Základní stojan
2. Nabíjecí kontakty
3. Ochranný kryt základního stojanu
4. Základní přístroj / aplikátor
5. Kontrolka
6. Ukazatel plného stavu
7. Ochranný kryt aplikátoru
8. Zásobník s horkým voskem (2 ks)
9. Vypínač

4. Obsluha
• Sejměte obal
• Zkontrolujte, zda není přístroj, síťová zástrčka nebo kabel poškozen.
• Připojte přístroj k síti. Přístroj přitom musí být vypnutý.
• Kabel položte tak, aby přes něj nikdo nemohl zakopnout.
• Přístroj zapněte vypínačem.
• Aplikátor postavte do základního stojanu a druhý zásobník s voskem vložte dle obr. do samostatné top-

né jednotky. 
• Během zahřívání kontrolka bliká. Jakmile je vosk úplně ohřátý, svítí kontrolka nepřetržitě. Tento proces 

trvá asi 25-30 minut.
• Jakmile je vosk horký, otáčejte válečkem na aplikátoru tak dlouho, dokud se bez problémů netočí.
• Jestliže budete přístroj pro epilaci horkým voskem používat poprvé, dodržujte prosím návod, abyste si 

používání přístroje dobře osvojili.
• Abyste si na systém odstraňování chloupků zvykli a ujistili se, že vám jeho použití nezpůsobí alergické 

reakce, začněte nejlépe s malou plochou v dolní části nohou. Kompletní epilaci proveďte teprve po 24 
hodinách.

• Při epilaci musí být pokožka čistá a suchá.

 UPOZORNĚNÍ
• Zásobník s voskem obsahuje 50 ml vosku. Toto množství stačí pro obě nohy a drobná dodatečná 
 ošetření. S přibývající praxí budete potřebovat stále méně vosku. 
• S ohledem na optimální hygienu a čistotu byly váleček aplikátoru vosku a zásobníky s voskem 
 vyvinuty pro jednorázové použití a po aplikaci se likvidují. Tím zabráníte infekcím nebo zánětům.
• Nikdy neodstraňuje chloupky bezprostředně po koupeli nebo sprchování, ale počkejte asi 
 2 hodiny, aby nedošlo k podráždění pokožky.
• Jestliže se budete chtít 24 hodin po epilaci jít opalovat, ošetřete pokožku opalovacím krémem.

• Naneste vosk ve směru růstu chloupků a dávejte pozor na to, aby se váleček v aplikátoru otáčel. Přístroj 
držte v úhlu 45°, jinak by mohlo dojít k vytečení vosku.

• Mezi jednotlivými aplikacemi postavte aplikátor do základního stojanu, aby si vosk udržel svou teplotu a 
nevytekl.

• Po nanesení vosku je třeba ihned přiložit proužky z netkané textilie. Ve směru růstu chloupků uhlaďte ru-
kou proužek po celé ploše, aby dobře přilnul k vosku. 

• Napněte pokožku volnou rukou a strhněte proužek pevným škubnutím proti směru růstu chloupků a 
paralelně s povrchem pokožky. Proužek nestrhávejte šikmo nahoru, neboť tím by mohlo dojít k přetržení 
chloupku a ne k jeho vytržení.

• Každý proužek lze použít několikrát. Čím častěji se použije, tím silněji přilne k pokožce.
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• Po spotřebování vosku v prvním zásobníku pokračujte v epilaci s druhým zásobníkem, který se ohříval v 
topné jednotce. Za tímto účelem opatrně vyjměte zásobník z jednotky, abyste se nespálili, a zasuňte ho 
do aplikátoru.

 POZOR
• Přístroj pro epilaci horkým voskem používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Mohou 
  se používat jen zásobníky s voskem od firmy Beurer.
• Neprovádějte epilaci na citlivých místech, jako jsou např. obočí, mateřská znaménka, bradavice, 
  otevření rány, řezné rány, popáleniny atd.
• Tento přístroj není vhodný pro osoby trpící diabetem, křečovými žilami a poruchami prokrvení 
  nebo pro osoby, které jsou náchylné k infekcím.
• Nikdy nepoužívejte vosk na podrážděnou pokožku. Nenanášejte vosk na místa, která jste předtím 
  ošetřovali jinými prostředky. 
• Nepoužívejte prosím vosk v obličeji, na ušních lalůčcích, v uchu, na bradavkách nebo podrážděné,  
 popraskané či sluncem spálené pokožce.

• Jestliže po epilaci zůstanou na pokožce ještě zbytky vosku, musíte znovu přiložit proužek, důkladně 
uhladit a pak strhnout. Zbytky vosku můžete odstranit také kosmetickým kapesníčkem obsahujícím olej.

• Jestliže budete epilátor chtít znovu použít, rozehřejte vosk, dokud nebude tekutý. Podržte apliká-
tor směrem dolů, aby se ohřály i zbytky vosku na válečku. Jestliže nebudou správně tekuté, otáčejte 
válečkem na epilačním proužku tak dlouho, dokud se nebude úplně protáčet.

• Po skončení epilace postavte přístroj do základního stojanu a nechte vosk zchladit. Přístroj musí být 
postaven vždy do svisle polohy, aby vosk nevytekl.

 
5. péče a skladování

 VAROVÁNÍ
 • Před každým čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě. 
 • Přístroj čistěte pouze popsaným způsobem. Do přístroje nebo příslušenství nesmí v žádném 
  případě vniknout kapalina.
 • Přístroj znovu použijte teprve tehdy, až bude zcela suchý.
 • Nečistěte přístroj v myčce!
 • Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani tvrdé kartáče!

Odpojený a vychladlý přístroj otřete pouze měkkým, lehce navlhčeným hadříkem s jemným čisticím 
prostředkem. Poté přístroj otřete do sucha měkkým hadříkem bez vláken. 

6. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení

Číslo výrobku nebo objednací číslo

2x zásobník s voskem + 50 proužků z netkané tex-
tilie

577.01*

*K dostání u příslušného prodejce nebo prostřednictvím servisního střediska (podle přiloženého seznamu)
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