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ČESKY

  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 fy-

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

• 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.

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 synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně 
vyzkoušené výrobky k použití v oblastech tepla, jemné manuální terapie, určování krevního tlaku, hmotnosti, masáže 
a vzduchové terapie.

S pozdravem
váš tým Beurer

1. K seznámení
Tělový kartáč beurer FC 55 s rotačními kartáčovými nástavci byl vyvinut speciálně pro čištění pokožky. Tělový kartáč 
má jeden čisticí a jeden peelingový nástavec. Pomocí peelingového nástavce můžete provádět jemný tělový peeling, 
který zajišťuje zářivě jemnou pokožku.
Tělový kartáč můžete používat nejen k čištění, ale i k prokrvení pokožky na těle. Tělový kartáč je vodotěsný (třída 
ochrany IPX7), a proto ho můžete používat i ve sprše nebo ve vaně.
Tělový kartáč disponuje pomalým a rychlým stupněm rychlosti.

2. Obsah balení
Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda pří-
stroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochyb-
ností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny 
v návodu.

1× tělový kartáč 1× rukojeť

1× čisticí nástavec 1× síťový adaptér

1× peelingový nástavec 1× tento návod k použití

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

 
VAROVÁNÍ 
Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví

 
POZOR 
Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství

 
Vhodné pro použití ve vaně nebo ve sprše.

Dodržujte návod k použití.
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Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci.

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

Výrobce

Upozornění
Upozornění na důležité informace

Používejte pouze v uzavřených prostorách.

21

PAP Obal zlikvidujte ekologicky.

4. Použití v souladu s určením
Tělový kartáč je určen pouze pro vlastní potřebu, ne pro lékařské nebo komerční účely. Tělový kartáč používejte pouze 
na lidském těle. NEPOUŽÍVEJTE tělový kartáč na obličeji nebo intimních partiích. NEPOUŽÍVEJTE tělový kartáč na zví-
řatech. Tělový kartáč není vhodný pro děti do 8 let! Tělový kartáč lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návo-
du k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyslným použitím.
NEPOUŽÍVEJTE tělový kartáč, pokud pro vás platí jedno či více následujících varovných upozornění.

5. Varovné a bezpečnostní pokyny

 VAROVÁNÍ

Než začnete tělový kartáč používat, přečtěte si pečlivě bezpečnostní pokyny. Nedodržení dále uvedených pokynů 
může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody. Uschovejte tento návod k použití a poskytněte ho i dalším uživate-
lům. Předejte tento návod při předání přístroje jiné osobě.

 VAROVÁNÍ

• Nebezpečí udušení obalovým materiálem! Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
• Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochyb-

ností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny 
v návodu. 

• Síťový adaptér chraňte před kontaktem s vodou.      

 VAROVÁNÍ

Tělový kartáč NEPOUŽÍVEJTE,
• jestliže máte popraskanou pleť,
• na otevřených ranách,
• jestliže trpíte kožním onemocněním nebo máte podrážděnou pokožku,
• bezprostředně po opalování,
• jestliže užíváte léky obsahující steroidy.
Pokyny pro zacházení s akumulátory
• Pokud by se tekutina z článku akumulátoru dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo 

dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékaře.
• Nebezpečí výbuchu! Akumulátory nevhazujte do ohně.
• Akumulátory se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
• Používejte jen nabíječky uvedené v návodu k použití. 
• Akumulátory se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto ná-

vodu k použití pro správné nabíjení.
• Před prvním spuštěním zcela nabijte akumulátor.
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• Pro dosažení co nejdelší životnosti akumulátoru ho plně nabíjejte minimálně 2krát za rok. 

 POZOR

Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebez-
pečné. V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikovaném servisu.

6. Popis přístroje

2

3

1

4 5 6

1. Rukojeť 4. Čisticí nástavec: pro každodenní čištění

2. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti 5. Peelingový nástavec: pro revitalizující peeling

3. LED kontrolka 6. Síťový adaptér

7. Uvedení do provozu

7.1 Nabíjení akumulátoru tělového kartáče
Před prvním použitím tělového kartáče přístroj nabíjejte 2 hodiny.

 VAROVÁNÍ

Než začnete s nabíjením, ujistěte se, že máte suché ruce a že je suchý i síťový adaptér.

Při nabíjení akumulátoru tělového kartáče postupujte takto: 
1. Ujistěte se, že je tělový kartáč vypnutý. 
2. Propojte tělový kartáč se síťovým adaptérem.

3. Síťový adaptér zapojte do vhodné zásuvky.
4. Během nabíjení se postupně rozsvěcují a zhasínají kontrolky LED kolem 

tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. Jakmile je akumulátor tě-
lového kartáče zcela nabitý, svítí kontrolky LED kolem tlačítka pro zapnutí/
vypnutí a nastavení rychlosti nepřetržitě.

7.2 Výběr a nasazení kartáčového nástavce
Přístroj má 2 různé nástavce.
Čisticí nástavec: pro každodenní čištění
Peelingový nástavec: Pro peeling ve sprše a ve vaně, pro jemné odstranění odumřelé pokožky
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1. Nasaďte požadovaný nástavec podle obrázku opatrně na tělový 
kartáč tak, aby slyšitelně a viditelně zaklapl do správné polohy.

2. Po použití sejměte nástavec opatrně z tělového kartáče.

7.3 Nasazení rukojeti

Na tělový kartáč můžete také nasadit rukojeť. S pomocí ruko-
jeti se snadněji dostanete k obtížně přístupným místům (např. 
na zádech).
Tělový kartáč připevníte k rukojeti tak, že tělový kartáč podle 
obrázku zašroubujete do rukojeti.

8. Použití

8.1 Čištění
Čištění s čisticím nástavcem je ideální pro každodenní péči o pokožku. 
Při čištění postupujte takto:
1. Ujistěte se, že je čisticí nástavec nasazen na tělovém kartáči.

2. Zapněte tělový kartáč stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. Čisticí nástavec se začne otáčet. 
Doporučujeme začínat s pomalým stupněm rychlosti. Rychlý stupeň rychlosti navolíte dalším stisknutím tlačítka pro 
zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. 

3. Jemnými krouživými pohyby tělového kartáče přejíždějte po pokožce. Začněte na nohách a postupujte nahoru 
k hýždím, břichu, na záda, hrudník, paže a ruce. Tělový kartáč NEPOUŽÍVEJTE na obličeji ANI na intimních parti-
ích. Pokud máte potíže dosáhnout si na záda, použijte přídavnou rukojeť. Pokud se při používání kartáče cítíte ne-
příjemně, přerušte činnost nebo snižte rychlost.

 Upozornění
Péče musí být příjemná, proto na nástavec s kartáčkem netlačte příliš velkou silou. Jednotlivé části pokožky ošetřujte 
maximálně 20 sekund.

4. Čištění ukončíte dalším stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. Tělový kartáč se vypne.

8.2 Peeling
Peelingový nástavec se ideálně hodí k jemnému peelingu pro odstranění odumřelé nebo suché pokožky. Nepoužívejte 
tento nástavec častěji než 2x týdně. Neprovádějte peeling nasucho, ale vždy ve sprše nebo ve vaně.
Při peelingu postupujte takto:
1. Ujistěte se, že je peelingový nástavec nasazen na tělovém kartáči.

2. Navlhčete peelingový nástavec. 

3. Navlhčete si pokožku.
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4. Naneste sprchová gel nebo čisticí mléko přímo na štětiny peelingového nástavce.

5. Zapněte tělový kartáč stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. Peelingový nástavec se začne 
otáčet. Doporučujeme začínat s pomalým stupněm rychlosti. Rychlý stupeň rychlosti navolíte dalším stisknutím tla-
čítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti.

6. Jemnými krouživými pohyby tělového kartáče přejíždějte po pokožce. Začněte na nohách a postupujte nahoru 
k hýždím, břichu, na záda, hrudník, paže a ruce. Tělový kartáč NEPOUŽÍVEJTE na obličeji ANI na intimních parti-
ích. Pokud máte potíže dosáhnout si na záda, použijte přídavnou rukojeť. Pokud se při používání kartáče cítíte ne-
příjemně, přerušte činnost nebo snižte rychlost.

 Upozornění
Péče musí být příjemná, proto na nástavec s kartáčkem netlačte příliš velkou silou. Jednotlivé části pokožky ošetřujte 
maximálně 20 sekund.

7. Peeling ukončíte dalším stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. Tělový kartáč se vypne.

8. Pokožku následně omyjte dostatečným množstvím vody, abyste z ní odstranili veškeré zbytky nečistot.

9. Lehkými doteky ručníku pokožku osušte a poté na ni rovnoměrnými krouživými pohyby naneste zvlhčující krém.

10.  Po každém použití nástavec důkladně omyjte vodou.

9. Údržba a čištění

9.1 Čištění nástavců

 POZOR

Než začnete s čištěním, sejměte nástavec z tělového kartáče. 
• Po každém použití nástavec důkladně omyjte vodou.

9.2 Čištění tělového kartáče 
• Tělový kartáč čistěte pouze předepsaným způsobem.
• Po použití očistěte tělový kartáč jemnou, lehce navlhčenou utěrkou. V případě silného znečištění můžete utěrku 

navlhčit slabým mýdlovým roztokem. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
• Tělový kartáč chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými 

zdroji (kamna, topná tělesa).

9.3 Výměna nástavců
• Doporučujeme vyměňovat nástavce po 4 měsících užívání, aby bylo zaručeno optimální čištění pokožky. 

10. Likvidace
•  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.
•  Odstraňte kryty z 5 šroubků, uvolněte je a následně vyjměte akumulátor z tělového kartáče.
• Na akumulátorech s obsahem škodlivých látek se nacházejí následující značky: 
 Pb = baterie obsahuje olovo,
 Cd = baterie obsahuje kadmium, 
 Hg = baterie obsahuje rtuť

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 likvidaci na starost.
Akumulátor přístroje se likviduje samostatně. Pro informace o likvidaci se obraťte na autorizovaného prodejce 
nebo příslušný úřad, který má likvidaci na starost.
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11. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení
Zakoupíte v obchodě nebo na příslušné adrese zákaznického servisu.

Typ kartáčku Účel použití Výměna Číslo položky nebo ob-
jednací číslo

Čisticí nástavec Každodenní čištění Po 4 měsících 605.14

Peelingový nástavec Jemný peeling ve sprše Po 4 měsících 605.15

12. Odstranění problémů

Problém Odstranění

Přístroj se nenabíjí. Ujistěte se, že je síťový adaptér zapojen do funkční zásuvky. Pokud jste vše správ-
ně připojili a přístroj se stále nenabíjí, kontaktujte zákaznický servis.

Přístroj nelze zapnout. Nabijte přístroj podle popisu v tomto návodu k použití. Pokud stále nelze zapnout 
přístroj, kontaktujte zákaznický servis.

Přístroj nečistí již tak dobře jako 
na začátku.

Štětiny na nástavci jsou opotřebované. Vyměňte nástavec. Pokud již nemáte ná-
hradní nástavce, můžete si je objednat (viz kap. 11. „Náhradní díly a díly podléhají-
cí opotřebení“).

Pokud zde není váš problém uveden, kontaktujte zákaznický servis.

13. Technické údaje

Napájení 100–240 V~; 50/60 Hz; 0,2 A
Rozměry Přístroj s nástavcem: 7,2 × 10 × 10 cm

Rukojeť: 39 × 9,7 × 3,9 cm
Hmotnost Přístroj s nástavcem: cca 270 g

Rukojeť: cca 140 g
Baterie:
Kapacita
Jmenovité napětí
Označení typu 

800 mAh
3,7 V
Li-Ion

14. Záruka/servis
Při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady se obraťte na místního prodejce nebo místní pobočku (viz seznam 
„Service international“).
Při zasílání přístroje přiložte kopii dokladu o koupi a stručný popis závady.

Platí tyto záruční podmínky:
1.  Záruční doba produktů BEURER činí 3 let nebo – pokud je delší – rozhodující je záruční doba od data nákupu platná 

v příslušné zemi.  
Při uplatňování nároku z odpovědnosti za vady je nutné doložit datum nákupu dokladem o koupi nebo fakturou.

2. Opravou (celého přístroje nebo jeho částí) se záruční lhůta neprodlužuje.  
3. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku
 a. neodborné manipulace, např. při nedodržení uživatelských pokynů.
 b. oprav nebo změn ze strany zákazníka nebo neoprávněných osob.
 c. přepravy od výrobce k zákazníkovi nebo během přepravy do servisního střediska.
 d. Záruka se nevztahuje na příslušenství, které podléhá běžnému opotřebení (manžeta, baterie atd.).
4.  Odpovědnost za následné přímé nebo nepřímé škody způsobené přístrojem je vyloučena v případě, že byly při 

poškození uznány nároky z odpovědnosti za vady.
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SLOVENSKY

  VÝSTRAHA
• Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, 

nie na komerčné použitie.
• Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby 

s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnos-
ťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú 
pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja 
a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.

• Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
• V prípade, že sa poškodí elektrické prívodné vedenie tohto prístroja, 

musí sa zlikvidovať. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvi-
dovať.

Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu, uschovajte ho na 
neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržia-
vajte 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. Na oboznámenie sa
Kefka na telo beurer FC 55 so svojimi rotujúcimi kefkovými nadstavcami bola vyvinutá špeciálne na čistenie pokožky 
na tele. Kefka na telo obsahuje jeden bežný čistiaci nadstavec a jeden peelingový nadstavec. Pomocou peelingového 
nadstavca môžete vykonať jemný telový peeling, a tým si zabezpečiť žiarivo hebkú pokožku.
Pomocou kefky na telo môžete nielen čistiť pokožku tela, ale súčasne sa pri používaní prístroja podporuje aj prekrve-
nie. Kefka na telo je vodotesná (trieda ochrany IPX7), a preto sa môže používať aj pod sprchou a vo vani.
Kefka na telo je vybavená pomalým a rýchlym rýchlostným stupňom.

2. 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 príslušenstvo 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 ad-
resu zákazníckeho servisu.

1× kefka na telo 1× rukoväť

1× čistiaci nadstavec 1× sieťový adaptér

1× peelingový nadstavec 1× tento návod na obsluhu

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

 
VÝSTRAHA 
Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia.

 
POZOR 
Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve

 
Prístroj je vhodný na použitie vo vani alebo sprche.

Dodržujte návod na obsluhu
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Prístroj má dvojitú ochrannú izoláciu

Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Výrobca

Upozornenie
Odkaz na dôležité informácie

Prístroj používajte iba v uzavretých priestoroch

21

PAP Obal ekologicky zlikvidujte

4. Použitie podľa určenia
Kefka na telo je určená len na osobné použitie, nie na lekárske alebo komerčné použitie. Kefku na telo používajte vý-
lučne na ľudskom tele. NEPOUŽÍVAJTE kefku na telo na tvári a intímnych partiách. NEPOUŽÍVAJTE kefku na telo na 
zvieratách. Kefka na telo nie je vhodná pre osoby do 8 rokov! Kefka na telo je určená len na účel popísaný v tomto ná-
vode na obsluhu. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.
Kefku na telo NEPOUŽÍVAJTE, ak sa na vás vzťahuje jedno alebo viaceré z nasledujúcich výstražných upozornení.

5. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

 VÝSTRAHA

Skôr než začnete s kefkou na telo pracovať, prečítajte si dôkladne bezpečnostné upozornenia. Pri nedodržaní nasle-
dujúcich upozornení môže dôjsť k škodám na zdraví osôb alebo vecným škodám. Uschovajte tento návod na obsluhu 
a sprístupnite ho aj iným používateľom. Pri postúpení tohto prístroja iným osobám im odovzdajte aj tento návod na ob-
sluhu.

 VÝSTRAHA

• Nebezpečenstvo udusenia obalovým materiálom! Obal uchovávajte mimo dosahu detí!
• Pred použitím skontrolujte prístroj a príslušenstvo na viditeľné poškodenia. V prípade pochybností ho nepoužívajte 

a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu. 
• Nepoužívajte sieťový adaptér v blízkosti vody.      

 VÝSTRAHA

Kefku na telo NEPOUŽÍVAJTE,
• ak máte popraskanú pokožku.
• na otvorených ranách.
• ak trpíte kožným ochorením alebo podráždením kože.
• priamo po opaľovaní.
• Ak užívate lieky obsahujúce steroidy.
Upozornenia týkajúce sa manipulácie s batériami
• Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou a vyhľadajte lekár-

sku pomoc.
• Nebezpečenstvo výbuchu! Batérie nikdy nehádžte do ohňa.
• Batérie nerozoberajte, neotvárajte a neštiepte.
• Na nabíjanie používajte len nabíjacie stanice uvedené v návode na obsluhu. 
• Batérie musia byť pred použitím správne nabité. Vždy dodržujte pokyny výrobcu na správne nabíjanie, resp. údaje 

v tomto návode na obsluhu.
• Pred prvým uvedením do prevádzky nabite batériu doplna.
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• Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti batérie nabite batériu doplna aspoň 2krát do roka. 

 POZOR

Opravy elektrických spotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hroziť znač-
né nebezpečenstvo. V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným servisom.

6. Popis prístroja

2

3

1

4 5 6

1. Rukoväť 4. Čistiaci nadstavec: Na denné čistenie

2. Tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť 5. Peelingový nadstavec: Na revitalizačný peeling

3. LED kontrolka 6. Sieťový adaptér

7. Uvedenie do prevádzky

7.1 Nabitie batérie kefky na telo
Pred prvým použitím nabíjajte batériu kefky na telo 2 hodiny.

 VÝSTRAHA

Skôr ako spustíte nabíjanie, dbajte na to, aby boli vaše ruky a sieťový adaptér suché.

Na nabitie batérie kefky na telo postupujte nasledovne: 
1. Uistite sa, či je kefka na telo vypnutá. 
2. Prepojte kefku na telo so sieťovým adaptérom.

3. Zapojte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky.

4. Počas nabíjania svietia LED kontrolky tlačidla ZAP/VYP/rýchlosť 
striedavo do kruhu. Keď je batéria kefky na telo úplne nabitá, svie-
tia LED kontrolky tlačidla ZAP/VYP/rýchlosť trvalo.

7.2 Výber a nasadenie kefky na telo
Prístroj má 2 rôzne nadstavce.
Čistiaci nadstavec: Na denné čistenie
Peelingový nadstavec: Na peeling pod sprchou a vo vani, na jemné odstránenie nadbytočných častíc pokožky
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1. Opatrne nastoknite na kefku na telo svoj požadovaný nadstavec, ako je 
to zobrazené na obrázku, kým sa pevne nezaistí.

2. Na opätovné odobratie nadstavca po používaní ho ťahajte opatrne 
z kefky na telo.

7.3 Nasadenie rukoväti

Na kefke na telo môžete voliteľne nasadiť aj rukoväť. Pomo-
cou rukoväti môžete jednoducho dosiahnuť na ťažko prístupné 
miesta (napr. chrbát).
Na upevnenie kefky na telo na rukoväti zakrúťte kefku na telo 
podľa zobrazenia na obrázku do rukoväti.

8. Použitie

8.1 Použitie na čistenie
Použitie na čistenie s čistiacim nadstavcom je ideálne vhodné na každodenné čistenie pokožky tela. 
Na začatie čistenia pokožky postupujte nasledovne:
1. Ubezpečte sa, či je čistiaci nadstavec nasadený na kefke na telo.

2. Na zapnutie kefky na telo stlačte tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť. Čistiaci nadstavec sa začne otáčať. Odporúčame vám 
začínať s pomalým rýchlostným stupňom. Na výber rýchleho rýchlostného stupňa stlačte znova tlačidlo ZAP/VYP/
rýchlosť. 

3. Prechádzajte kefkou na telo krúživými pohybmi jemne ponad pokožku vášho tela. Začnite na chodidlách a odtiaľto 
postupujte nahor k nohám, sedacej a brušnej časti, chrbtu, hrudníku, ramenám a dlaniam. NEPOUŽÍVAJTE kefku 
na telo na tvári a takisto ju NEPOUŽÍVAJTE na intímnych partiách. Ak máte problém dosiahnuť s kefkou na telo na 
chrbát, použite doplnkovú rukoväť. Ak je pre vás používanie nepríjemné, prerušte používanie alebo znížte rýchlost-
ný stupeň.

 Upozornenie
Aby bolo zabezpečené príjemné ošetrenie, rotujúci kefkový nadstavec nepritláčajte príliš silno k pokožke. Jednu kož-
nú partiu ošetrujte maximálne 20 sekúnd.

4. Na ukončenie čistenia stlačte znova tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť. Kefka na telo sa vypne.

8.2 Použitie na peeling
Použitie na peeling s peelingovým nadstavcom je ideálne na jemný peeling na odstránenie odumretých alebo suchých 
častíc pokožky. Prístroj nepoužívajte častejšie ako 2× za týždeň. Vykonajte peelingové čistenie, ale vždy pod sprchou 
alebo vo vani.
Na začatie peelingového ošetrenia pokožky postupujte nasledovne:
1. Ubezpečte sa, či je peelingový nadstavec nasadený na kefke na telo.

2. Navlhčite peelingový nadstavec. 
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3. Navlhčite svoju pokožku na tele.

4. Naneste sprchový gél alebo čistiacu emulziu priamo na štetiny peelingového nadstavca.

5. Na zapnutie kefky na telo stlačte tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť. Peelingový nadstavec sa začne otáčať. Odporúčame 
vám začínať s pomalým rýchlostným stupňom. Na výber rýchleho rýchlostného stupňa stlačte znova tlačidlo ZAP/
VYP/rýchlosť.

6. Prechádzajte kefkou na telo krúživými pohybmi jemne ponad pokožku vášho tela. Začnite na chodidlách a odtiaľto 
postupujte nahor k nohám, sedacej a brušnej časti, chrbtu, hrudníku, ramenám a dlaniam. NEPOUŽÍVAJTE kefku 
na telo na tvári a takisto ju NEPOUŽÍVAJTE na intímnych partiách. Ak máte problém dosiahnuť s kefkou na telo na 
chrbát, použite doplnkovú rukoväť. Ak je pre vás používanie nepríjemné, prerušte používanie alebo znížte rýchlost-
ný stupeň.

 Upozornenie
Aby bolo zabezpečené príjemné ošetrenie, rotujúci kefkový nadstavec nepritláčajte príliš silno k pokožke. Jednu kož-
nú partiu ošetrujte maximálne 20 sekúnd.

7. Na ukončenie peelingu stlačte znova tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť. Kefka na telo sa vypne.

8. Pokožku si následne dôkladne očistite vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky z kože.

9. Vysušte si telo prikladaním uteráka a následne na pokožku naneste rovnomernými, krúživými pohybmi hydratačný 
krém.

10.  Po každom použití nadstavec dôkladne vyčistite vodou.

9. Čistenie a údržba

9.1 Čistenie nadstavcov

 POZOR

Pred začatím čistenia stiahnite nadstavec z kefky na telo. 
• Po každom použití nadstavec dôkladne vyčistite vodou.

9.2 Čistenie kefky na telo 
• Kefku na telo čistite iba uvedeným spôsobom.
• Po každom použití vyčistite kefku na telo mäkkou, mierne navlhčenou utierkou. V prípade silnejšieho znečistenia mô-

žete utierku navlhčiť jemným mydlovým lúhom. Nepoužívajte drhnúce čistiace prostriedky.
• Chráňte kefku na telo pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými teplotnými výkyvmi a neskladujte ju 

blízko tepelných zdrojov (pece, vykurovacie telesá).

9.3 Výmena nadstavcov
• Na zabezpečenie optimálneho čistenia pokožky tela odporúčame vymeniť nadstavce po 4 mesiacoch používania. 

10. Likvidácia
•  Spotrebované, úplne vybité nabíjateľné batérie musíte likvidovať vložením do špeciálne označených zberných ná-

dob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona ste povinný akumulátory 
zlikvidovať.

•  Vyberte batériu z kefky na telo tým, že najskôr odstránite kryty 5 skrutiek a potom skrutky vyskrutkujete.
• Na nabíjateľných batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky: 
 Pb = batéria obsahuje olovo,
 Cd = batéria obsahuje kadmium, 
 Hg = batéria obsahuje ortuť

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s domovým odpadom. 
Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberní vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smer-
nicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.
Nabíjateľná batéria prístroja sa musí zlikvidovať osobitne. Nabíjateľná batéria sa nesmie odhadzovať do do-
mového odpadu.
Informácie o likvidácii získate od autorizovaného predajcu alebo od verejných zariadeniach alebo v špeciali-
zovanej zberni.
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11. Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu
Dostanete v obchode alebo na príslušnej servisnej adrese (podľa zoznamu servisných adries).

Typ kefky Účel použitia Výmena Výrobné alebo objed-
návacie číslo

Čistiaci nadstavec Denné čistenie Po 4 mesiacoch 605.14

Peelingový nadstavec Jemný peeling pod sprchou Po 4 mesiacoch 605.15

12. Odstraňovanie problémov

Problém Odstránenie

Prístroj sa nenabíja Uistite sa, že je sieťový adaptér zapojený do funkčnej zásuvky. Keď ste všetko 
správne pripojili a prístroj sa ešte vždy nenabíja, kontaktujte zákaznícky servis

Prístroj sa nedá zapnúť Prístroj nabite podľa popisu v návode na obsluhu. Ak sa prístroj ešte vždy nedá 
zapnúť, kontaktujte zákaznícky servis.

Prístroj nečistí tak dobre, ako 
na začiatku

Štetiny nadstavca sú opotrebované. Vymeňte nadstavec. V prípade, že nemáte 
žiadne náhradné nadstavce pre elektrickú kefku, môžete si ich objednať (pozri „11 
Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu“).

V prípade, že tu váš problém nie je uvedený, kontaktujte náš zákaznícky servis.

13. Technické údaje

Napájanie 100 – 240 V~; 50/60 Hz; 0,2A
Rozmery Prístroj s nadstavcom: 7,2 × 10 × 10cm

Rukoväť: 39 × 9,7 × 3,9cm
Hmotnosť Prístroj s nadstavcom: cca 270 g

Rukoväť: cca 140 g
Batéria:
Kapacita:
Menovité napätie 
Typové označenie

800 mAh
3,7 V
Li-Ion

14. Záruka/servis
V prípade záručných nárokov sa obráťte na svojho miestneho obchodníka alebo miestne zastúpenie (pozri zoznam 
„Service international“).
V prípade zaslania prístroja priložte kópiu pokladničného dokladu a krátky popis chyby.

Platia nasledujúce záručné podmienky:
1.  Záručná doba pre výrobky BEURER je 3 roky alebo – ak je dlhšia – je rozhodujúca záručná doba od dátumu kúpy 

platná v príslušnej krajine.  
V prípade nároku na záruku sa musí preukázať dátum kúpy pomocou pokladničného dokladu alebo faktúry.

2. Opravami (celého prístroja alebo jeho častí) sa záručná doba nepredlžuje.  
3. Záruka sa netýka poškodení v dôsledku
 a. nesprávnej manipulácie, napr. v dôsledku nedodržania pokynov na používanie;
 b. opráv alebo zmien zo strany zákazníka alebo nepovolaných osôb;
 c. prepravy od výrobcu k zákazníkovi alebo počas prepravy do servisného strediska;
 d. záruka neplatí na príslušenstvo, ktoré podlieha bežnému opotrebovaniu (manžeta, batérie atď.).
4.  Takisto je potom vylúčená záruka na priame alebo nepriame následné škody spôsobené prístrojom, keď sa pri 

poškodení prístroja uzná nárok na záruku.
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