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 ČESKY

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro 
vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické 
spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální 
terapii, masáže, vzduchovou terapii, péči o krásu i o dítě.
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.

S pozdravem
Váš tým Beurer 
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- Váleček hrubý 
- Váleček jemný
- Nerezová rašple z ušlechtilé oceli
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- Čisticí kartáček
- Nabíjecí kabel micro USB
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- Tento návod k použití
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 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 fyzickými, 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 doh-

ledu.
• Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto 

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

Vysvětlení symbolů
V návodu a na typovém štítku jsou uvedeny tyto symboly:

VAROVÁNÍ Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení 
zdraví.

POZOR Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/
příslušenství.

Upozornění Upozornění na důležité informace.

Dodržujte návod k použití.

Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 
(OEEZ)

Výrobce

Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá tak třídě ochrany 2.

Používejte pouze v uzavřených prostorech.
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1.  Použití v souladu s určením
Pomocí tohoto odstraňovače ztvrdlé kůže můžete rychle, jednoduše a účinně odstraňovat 
nepříjemnou ztvrdlou kůži, otlaky a hrubá místa.
Součástí balení je hrubý a jemný nástavec na tvrdou kůži a rašple z ušlechtilé oceli.. S 
těmito nástavci můžete optimálně ošetřovat postižená místa.
Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu. Výrobce neručí za škody 
vzniklé nesprávným nebo lehkomyslným použitím.

2.  Bezpečnostní pokyny
Pečlivě si pročtěte tento návod k použití! Nedodržení dále uvedených pokynů může 
způsobit škody na zdraví nebo věcné škody. Uschovejte tento návod k použití a poskytněte 
ho i dalším uživatelům. Předejte tento návod při předání přístroje jiné osobě.

  VAROVÁNÍ
 • Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
 • Děti musí být při používání přístroje pod dohledem.

 POZOR
Při používání může na kůži dojít k velkému nárůstu tepla.
•  Během ošetřování pravidelně kontrolujte výsledky. To platí zejména pro diabetiky, 

neboť jsou méně citliví na bolest a mohli by se snadněji poranit. Pracujte vždy 
opatrně. V případě pochybností se obraťte na svého lékaře.

•  Jakékoliv nesprávné použití může být nebezpečné.
•  Při dlouhotrvajícím použití, např. při obrušování ztvrdlé kůže na nohou, se může 

přístroj více zahřát. Abyste zabránili popáleninám kůže, je třeba mezi jednotlivými 
aplikacemi dodržovat delší přestávky. V zájmu vlastní bezpečnosti neustále 
kontrolujte zahřívání přístroje. To platí zejména pro osoby, které jsou méně citlivé na 
teplo.

•  Přístroj je určen pro vlastní potřebu, ne pro lékařské nebo komerční účely.
•  Přístroj smí z hygienických důvodů používat pouze jedna osoba.
•  Před každou reklamací však nejdříve zkontrolujte baterie a podle potřeby je 

vyměňte.
•  V žádném případě se nepokoušejte opravovat přístroj sami!
•  Přístroj používejte pouze s dodávaným příslušenstvím.
•  Nepoužívejte u drobných ani u větších zvířat.
•  Chraňte přístroj před kontaktem se zdroji tepla.
•  Přístroj se nesmí používat déle než 15 minut bez přerušení. Po této době je třeba 

udělat přestávku minimálně na 15 minut, aby nedošlo k přehřátí motoru.
•  Při používání přístroje musíte mít suché ruce.
•  Přístroj se nesmí používat na citlivých nebo podrážděných místech pokožky.
•  Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná 

poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce 
nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

•  Za síťový kabel netahejte, nekruťte s ním a nelámejte ho.
•  Dávejte pozor na to, aby kabel neležel na špičatých nebo ostrých předmětech nebo 

po nich nebyl tažen.
•  Síťový adaptér zapojte do zásuvky instalované podle předpisů.
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•  Za žádných okolností neotevírejte kryt přístroje.
•  Přístroj držte z dosahu špičatých nebo ostrých předmětů. 
•  Pokud vám přístroj spadne nebo dojde k jeho poškození na základě pádu, nelze ho 

dál používat.
•  Přístroj je třeba vypnout a vytáhnout ze zásuvky po každém použití a před každým 

čištěním.

 VAROVÁNÍ: Zasažení elektrickým proudem
Jako každý elektrický přístroj vyžaduje i tento přístroj opatrné a rozvážné používání, 
aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem.

Přístroj proto
•  pouze s dodávaným síťovým adaptérem a jen s napětím uvedeným na adaptéru,
• nepoužívejte nikdy, pokud přístroj nebo jeho příslušenství vykazují viditelné závady
• nepoužívejte při bouřce
Přístroj ihned vypněte, pokud dojde k závadám nebo provozním poruchám, a odpojte 
ho od sítě. Netahejte za síťový kabel nebo za přístroj, pokud chcete vytáhnout 
adaptér ze zásuvky. Přístroj nikdy nedržte nebo nenoste za napájecí kabel. Dbejte na 
dostatečnou vzdálenost mezi kabelem a teplým povrchem přístroje.
Zajistěte, aby se zástrčka a kabel nedostaly do kontaktu s vodou nebo jinými 
kapalinami.
Přístroj proto používejte:
• jen v suchých vnitřních prostorách
• pouze suchýma rukama
• nikdy ho nepoužívejte ve vaně, ve sprše nebo v blízkosti napuštěných umyvadel
• nikdy ho nepoužívejte v bazénu, ve vířivkách nebo v sauně
• nikdy ho nepoužívejte venku
Nesahejte pro přístroj, když spadne do vody a je spojen s adaptérem.

  VAROVÁNÍ: Oprava 
•  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: Nebezpečí požáru
Při nesprávném používání přístroje, popř. při nedodržování tohoto návodu k použití, 
může za jistých okolností dojít ke vzniku požáru!
Přístroj proto
• nenechávejte nikdy bez dozoru, zejména pokud jsou v blízkosti děti,
• nikdy nezakrývejte, např. dekou, polštářem, ...
• nikdy nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných lehce vznětlivých látek.

   Pokyny pro zacházení s akumulátory
•  Pokud by se tekutina z článku akumulátoru dostala do kontaktu s pokožkou nebo 

očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
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•   Nebezpečí spolknutí! Malé děti by mohly akumulátory spolknout a udusit se. 
Akumulátory proto uchovávejte mimo dosah malých dětí!

• Dbejte na označení polarity plus (+) a minus (-).
•  Pokud akumulátor vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na ba-

terie suchou utěrkou.
• Chraňte akumulátory před nadměrným teplem.
•  Nebezpečí výbuchu! Akumulátory nevhazujte do ohně.
• Akumulátory se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
• Používejte nabíječky uvedené v návodu k použití. 
•  Akumulátory 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 (viz kapitola 4).
• Pro dosažení co nejdelší životnosti baterie ji plně nabíjejte minimálně 2krát za rok.

   Obecná 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 elektronických zařízeních (OEEZ). 
Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na 
starosti likvidaci.
Použité, zcela vybité akumulátory se likvidují prostřednictvím speciálně označených 
sběrných nádob, ve sběrnách pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. 
Podle zákona jste povinni akumulátory likvidovat.
Na akumulátorech s obsahem škodlivých látek se nacházejí následující značky: 
Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium, 
Hg = baterie obsahuje rtuť.
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3. Popis přístroje

1

9

2 3

4

5

67

8
10

1. Základní přístroj 6. Ochranný kryt

2. Váleček jemný 7. Dioda LED

3. Váleček hrubý 8. Kontrolka nabíjení

4. Rašple na ztvrdlou kůži 9.  Vypínač s 2 rychlostními stupni

5. Kryt rašple 10. Přípojka micro USB

4. Uvedení do provozu
• Odstraňte obal.
• Zkontrolujte, zda přístroj, adaptér nebo kabel nejsou poškozeny.
• Připojte přístroj k síti. Přístroj musí být v tomto okamžiku vypnutý.
• Kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
• Před prvním použitím přístroj nabíjejte asi 3 hodiny. Bliká-li kontrolka nabíjení zeleně, 

znamená to, že se baterie nabíjí. Jakmile kontrolka svítí nepřetržitě zeleně, je přístroj plně 
nabitý. Pak můžete přístroj použít v provozu na baterii nebo se síťovým kabelem.

• Bliká-li kontrolka nabíjení během provozu na baterie červeně, znamená to, že baterie je 
vybitá. Přístroj nabijete tak, že ho připojíte k síťovému adaptéru.

• Nabitá baterie umožňuje bezdrátový provoz v délce asi 25 minut. Pak můžete přístroj 
použít v provozu s napájením ze sítě. 
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 POZOR 
•  Z hygienických důvodů byste neměli přístroj používat spolu s dalšími osobami.
•  Zapnutý přístroj by se neměl dostat do kontaktu s jinými částmi pokožky (např. 

řasami, vlasy atd.), oděvem a šňůrkami, aby se zamezilo jakémukoliv nebezpečí 
úrazu, zablokování nebo poškození přístroje.

•  Přístroj nepoužívejte na podrážděné pokožce, křečových žílách, místech s vyrážkou 
či pupínky, (ochlupených) mateřských znaménkách nebo ranách bez předchozí 
konzultace s lékařem. Totéž platí pro pacienty s oslabenou imunitou, diabetem a 
hemofilií. 

 Upozornění
•  Odstraňovač ztvrdlé kůže můžete používat na suchou i vlhkou pokožku. 

Odstraňování tvrdé kůže je na suché kůži účinnější.
•  Při používání na suché pokožce je třeba, aby byla pokožka suchá a nemastná.
•  Před odstraňování tvrdé kůže nepoužívejte žádné krémy.
•  Neodstraňujte příliš velkou vrstvu tvrdé kůže, jinak by mohla zase rychle narůst.

5. Obsluha
• Dbejte na to, aby byl brusný váleček správně vložen do přístroje.
• Přístroj se zapíná posunutím vypínače do polohy požadovaného stupně rychlosti.
• Dioda LED zajišťuje optimální světelné poměry, takže lépe vidíte tvrdou kůži a můžete ji 

odstranit.
• S rašplí na ztvrdlou kůži, která se nachází na konci rukojeti, můžete předběžně ošetřit 

velmi silnou vrstvu ztvrdlé kůže.
• Pomocí hrubého brusného válečku nyní můžete odstranit silnou vrstvu ztvrdlé kůže.
• Při odstraňování nepříliš ztvrdlých míst nebo při vyhlazování pokožky použijte jemný 

brusný nástavec.
• Dbejte na to, abyste přístroj nepoužívali na jednom místě déle než 3–4 sekundy.
• Nepoužívejte odstraňovač ztvrdlé kůže na podrážděné nebo poraněné pokožce.
• Přejíždějte přístrojem pomalu a pravidelně po tvrdé kůži. Dbejte na to, abyste přístrojem 

pohybovali svisle pod úhlem 90° vůči tvrdé kůži. Optimálního výsledku dosáhnete, jestliže 
budete přístrojem přejíždět po tvrdé kůži v různých směrech.

Výměna válečku:
Při výměně válečku postupujte takto:
• Podržte odstraňovač ztvrdlé kůže v ruce (viz obr.).
• Druhou rukou posuňte váleček doleva a vytáhněte ho 

směrem nahoru.

Výměna ruční rašple:
Při výměně rašple na konci rukojeti postupujte takto:
• Podržte odstraňovač ztvrdlé kůže v ruce (viz obr.).
• Tahem sejměte ochranný kryt z přístroje.
• Nyní vytáhněte rašpli z přístroje směrem dopředu.
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6. Uložení a údržba
 VAROVÁNÍ

• Před čištěním vždy vytáhněte přístroj ze zásuvky.
• Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem. V žádném případě se nesmí dostat 

tekutina do přístroje nebo jeho příslušenství. 
• Nástavce na tvrdou kůži čistěte čisticím kartáčkem. Doporučujeme přetřít je 

nejdříve alkoholem, aby byla zaručena hygienická čistota.
• Dbejte na to, aby byl příslušný nástavec na tvrdou kůži úplně suchý, než ho opět 

nasadíte na přístroj.
• Přístroj opět použijte, jestliže je úplně suchý.
• Neumývejte přístroj v myčce na nádobí!
• Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče!

Při čistění musí být přístroj odpojený od sítě a vychladlý. Používejte měkkou, 
navlhčenou utěrku a jemný čisticí prostředek. Poté přístroj otřete do sucha jemnou 
utěrkou nepouštějící vlákna. 

7. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení
Náhradní díly a díly podléhající opotřebení jsou k dostání prostřednictvím příslušného 
servisního střediska (podle přiloženého seznamu). Uveďte příslušné objednací číslo.

Číslo výrobku nebo objednací číslo

Sada brusných válečků k dokoupení (hrubý, 
jemný) 573.07

Sada rašplí k dokoupení (2 ks) 573.08

8. Technické údaje

Napájení vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz
výstup: 5,0 V  1000 mA

Rozměry 16,8 x 7,3 x 5,0 cm

Hmotnost ~ 150 g
Baterie:
Kapacita
jmenovité napětí
typové označení

2000 mAh
3,7 V
Li-Ion
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