
Návod na použitie, záručné vyhlásenie a servis 

Kefa na čistenie tváre BEURER FC 96        
     

   

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 podstatneobmedzujú jeho funkciu a ktoré preukázateľne vznikli vadov 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, sáčky, gumové tesnenia, odvápňovacie 

tyčinky, batérie, žiarovky, obaly a pod.) 

Servisné záznamy: 

 

 

 

 

 

 

 

Dodávateľ výrobku pre Slovensko                         , spol. s r. o. 

Centrum 1746/265, 017 01 Pov.Bystrica,  tel.:042/4330791, 0918341576, fax:042/4260610 
              

           Organizácia poverená servisom výrobkov: 

Brel, spol. s r.o., Centrum 1746/265, 017 01  Považská Bystrica 

Tel.: 042/4330791, mobil: 0918341576, servis@brel.sk, www.brel.sk 

mailto:servis@brel.sk
http://www.brel.sk/
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                                                              FC 96                                                    

 
 

Kefka na čistenie tváre 
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. 
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Váš Beurer-tím 
1.Zoznámenie s prístrojom 

Kefka na tvár Beurer FC 96 Vám umožní jemné a dôkladné vyčistenie pleti na tvári. Kefkou na tvár pleť 

nielen vyčistíte, ale aj podporíte prekrvenie. Okrem vibrácii poskytuje kefka na tvár pulzáciu, ktorá 
zabezpečuje mimoriadne dôkladné vyčistenie. Naviac je  vybavená jednotlivými nástavcami so špeciálnou 

kefkou pre normálnu pleť, citlivú pleť, nástavcom pre hĺbkové čistenie pleti a pílingovým nástavcom. Tento 

bol špeciálne vyvinutý pre pílingové ošetrenia tváre. 
 

2.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 ochranný kryt           1x prenosný prístroj 
1x nástavec s kefkou pre normálnu pleť   

1x sieťový adaptér           1x nabíjačka 

1x tento návod na použitie 

 
 

 
 
 
3.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 

 
4. Odporúčané používanie 
Používajte prístroj iba na ľudskú tvár (okrem okolia očí). 
Nepoužívajte kefku na tvár u zvierat! Prístroj nie je vhodný pre osoby mladšie ako 8 rokov! 
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Prístroj je určený iba na účel popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za chyby spôsobené 
neodborným alebo ľahkomyseľným používaním. 
 
5.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, 

 trpíte kožnými chorobami alebo podráždením pokožky, 

 hneď po opaľovaní, 

 užívate lieky s obsahom steroidov. 
 
Pokyny pre zaobchádzanie s akumulátorovými batériami 

 Ak sa kvapalina z batérií dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, vypláchnite zasiahnuté 
miesto dôkladne vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. 

 Hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Batérie nevhadzujte do ohňa. 

 Batérie nerozoberajte, neotvárajte a nerozbíjajte. 

 Používajte iba nabíjačky uvedené v návode na používanie. 

 Akumulačné batérie treba pred použitím korektne nabiť. Riaďte sa podľa pokynov výrobcu, resp. 
pokynov pre správne nabíjanie uvedených v tomto návode na použitie. 

 POZOR 
Opravy elektrických prístrojov smú vykonávať iba odborníci. Neodborné opravy môžu mať za následok 
značné riziko pre používateľa. V prípade poruchy alebo poškodenia dajte prístroj opraviť do kvalifikovanej 
opravovne. 
 
 6.Popis prístroja 

 
                                                                      

     Nástavec s kefkou       Stupeň rýchlosti 
 

                                            Zmena nástavca  
             Stav batérie 

Displej 
 
Spínač zap./vyp./ rýchlosť 
Tlačidlo rotácie 
 
 
 
 
Nabíjacia stanica 
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 7.Uvedenie do prevádzky 

 
7.1  Nabíjanie prístroja 

Pred prvým použitím prístroj nabíjajte aspoň 6 hodín. Postupujte pri tom nasledovne: 
1. Prívodný kábel zapojte do nabíjačky. 
2. Sieťový adaptér zapojte do el. zásuvky. 

 
7.2 Nasadenie kefky 

1. Želaný nástavec s kefkou nasuňte spredu na upínacie zariadenie prístroja. 
2. Po použití nástavec s kefkou znova odstráňte – potiahnite smerom dopredu. 

 
 
 
 
8. Použitie 

1. Nasadenú kefku navlhčite vodou. Nepoužívajte suchú kefku, mohli by ste podráždiť pleť. 
 

2. Naneste na pleť čistiaci gél. 
3. Stlačením tlačidla ZAP/VYP prístroj zapnite. Nástavec s kefkou začne vibrovať. 
4. Prístroj má tri rýchlostné stupne: pomalý, stredný a rýchly. Rýchlostné stupne sa prepínajú krátkym 

stlačením tlačidla ZAP/VYP. Navolený rýchlostný stupeň sa zobrazí rozsvietením zodpovedajúceho 
označenia kruhu na displeji. 

5. Funkčným tlačidlom zvoľte požadovanú funkciu. Prístroj môže vibrovať, čím sa pleť čistí jemne 
alebo pulzovať, čím sa pleť čistí dôkladne. 

6. Prechádzajte prístrojom po tvári a čistite pokožku rovnomernými pohybmi, aby ste odstránili 
zvyšky, nečistoty a odumreté kožné bunky. 

 Upozornenie  
Aby bolo ošetrovanie pleti príjemné, nepritláčajte nástavec s kefkou na pleť veľmi silne. Každú časť 
pleti ošetrujte maximálne 20 sekúnd. 
Kefka je vybavená 1-minútovým časovačom a každých 20 sekúnd sa na jednu sekundu zastaví, aby 
signalizovala potrebu prejsť na inú časť tváre. Po 3x20 sekundách sa kefka na tvár automaticky 
zastaví. Odporúčaná doba aplikácie pri jednom použití je 1 minúta. 

Ak na displeji bliká symbol  , odporúčame vymeniť nástavec. Len tak sa zaručí optimálny 
výkon čistenia. Nový nástavec si môžete zakúpiť v obchode alebo cez autorizovaný servis. 
Po výmene kefového nástavca, držte stlačený spínač zap./vyp/rýchlosť a rotačné tlačidlo stlačené 

súčasne na min. 2 sekundy. Symbol svieti už teraz nepretržite. 

 
7. Keď skončíte s ošetrovaním pleti, prístroj opäť vypnite. Vypnete ho stlačením tlačidla ZAP/VYP na 

jednu sekundu. 
8. Tvár dôkladne opláchnite vodou, aby ste z pleti odstránili všetky zvyšky. 
9. Tvár jemne osušte uterákom a na pleť naneste rovnomernými krúživými pohybmi hydratačný 

krém. 
9. Čistenie 

 VAROVANIE 
Pred čistením vždy vypojte sieťový adaptér z el. zásuvky.  

 
9 Čistenie prístroja a nabíjačky 
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 Prístroj čistite iba uvedeným spôsobom. 

 Po použití prístroj vyčistite mäkkou, mierne navlhčenou utierkou. Ak je veľmi znečistený, 
navlhčite utierku slabým mydlovým roztokom. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.  

 Nabíjačku občas vyčistite mäkkou, mierne navlhčenou utierkou. 

 Dajte pozor, aby do prístroja ani do nabíjačky nevnikla voda. Ak k tomu dôjde, použite 
prístroj alebo nabíjačku znova až vtedy, keď úplne vyschnú. 

9.2 Čistenie nástavca s kefkou 

 Nástavec s kefkou pred čistením zložte z prístroja – smerom dopredu. 

 Nástavec s kefkou po každom použití dôkladne vyčistite vodou. 
 

10.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. 

 
 
 
 
Akumulačnú batériu z prístroja treba likvidovať osobitne. Batérie nepatria do domového odpadu. Batériu 
vyberiete tak, že skrutkovačom vylomíte kryt pre nástavec s kefkou. Batériu vyberte a odovzdajte na 
príslušnom zbernom mieste. Bližšie informácie o likvidácii získate u autorizovaných predajcov alebo na 
špecializovaných zberných miestach. 
 
11.Náhradné diely 
V obchodoch alebo na adrese príslušného servisu (viď Zoznam servisov) dostanete: 
 

Typ kefky 

 

Nástavec 

s kefkou pre 

normálnu pleť 

Odporúčané 

použitie 

Každodenné 

čistenie 

Typ pleti 

Normálna pleť, 

zmiešaná pleť, 

mastná pleť 

Výmena Po 4 mesiacoch 

Výrobné resp. 

objednávacie číslo 

605.56 

 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 
12.Riešenie problémov 
 

Problém Riešenie 

Prístroj sa nenabije. Uistite sa, že nabíjačka je zapojená do funkčnej el. zásuvky 
a prístroj je korektne vložený do nabíjačky. Ak je všetko 
zapojené korektne a prístroj sa naďalej nenabíja, kontaktujte 
zákaznícky servis. 

Prístroj sa nedá zapnúť. Presvedčte sa, že ste tlačidlo ZAP/VYP pri zapínaní stlačili dlho 
a dostatočne silno. Prístroj nabite podľa pokynov v tomto 
návode na použitie. Ak sa naďalej nedá zapnúť, kontaktujte 
zákaznícky servis. 

Prístroj už nečistí tak dobre, ako 
na začiatku. 

Kefka je opotrebovaná. Vymeňte kefku. Ak už nemáte žiadnu 
náhradnú kefku, môžete si ju doobjednať (viď bod 11. Náhradné 
diely). 

Pokiaľ tu Váš problém uvedený nie je, kontaktujte náš zákaznícky servis. 
 
13.Technické údaje 

Napájanie 100 -240 V~; 50/60 Hz ; 0,2 A 

Rozmery 18,5 x 4,5 x 4 cm, nabíjacia stanica: 8,5x5,2x5,2 cm 

Hmotnosť ca. 166 g/nab. Stanica: ca. 79g 

Akumulátor: 

Kapacita 

Menovité napätie 

Typové označenie 

600 mAh 

3.7V 

Li-Ion 

 

 
 
 
 


