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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 

Obsah balení
- Základní přístroj
- Hrubý nástavec na tvrdou kůži 
- Jemný nástavec na tvrdou kůži
- Ochranný kryt
- Nabíjecí stojan
- Síťový adaptér
- Čisticí kartáček
- Tento návod k použití

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.

  Upozornění  Možnost čištění pod tekoucí vodou.

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

 Používejte pouze v uzavřených prostorech. 

1.  Použití v souladu s určením
Pomocí tohoto odstraňovače ztvrdlé kůže můžete rychle, jednoduše a účinně odstraňovat nepříjemnou 
ztvrdlou kůži, otlaky a hrubá místa.
Balení obsahuje hrubý a jemný nástavec na tvrdou kůži, se kterými můžete optimálně ošetřovat příslušná 
místa. 
Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu. Výrobce neručí za škody vzniklé 
nesprávným nebo lehkomyslným použitím.
Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití, ne pro komerční účely. Tento přístroj není určen 
k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo 
s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí. Tyto osoby smí přístroj používat pouze tehdy, jsou-li v zájmu 
své bezpečnosti pod dohledem kompetentní osoby nebo od ní získaly instrukce, jak mají přístroj používat.
Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si s přístrojem nehrají.



3

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
•		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.
•		Zastrčte	síťový	adaptér	do	zásuvky	instalované	podle	předpisů.
•		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
•	používejte	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 nabíjecí stojan, zástrčka a kabel nedostaly do kontaktu s vodou nebo jinými 
kapalinami. 
Používejte proto nabíjecí stojan
•	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
Nikdy nesahejte po nabíjecím stojanu, jestliže spadne do vody. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze sítě.

  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.

•		Poškozený	síťový	adaptér	či	kabel	musí	vyměnit	autorizovaný	prodejce.	
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 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.

   Upozornění: Likvidace
Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Zařízení zlikvidujte v souladu se směrnicí 
o nakládání se starými elektrickými a elektronickými zařízeními 2002/96/ES – WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, 
který má na starosti likvidaci.
Před odevzdáním přístroje na oficiálním sběrném místě nejprve vyjměte akumulátor. Nejdříve 
vyndejte přístroj z nabíjecího stojanu a nechte běžet motor až do úplného zastavení. Odstraňte 
přední kryt pomocí šroubováku a uvolněte šrouby pod ním. Nakonec vyndejte akumulátor. 
Opotřebovaný akumulátor odevzdejte na sběrném místě.

3. Popis přístroje
 1. Základní přístroj
 2. Základní stojan
 3. Hrubý nástavec na tvrdou kůži
 4. Jemný nástavec na tvrdou kůži
 5. Tlačítko pro odblokování
 6. Pojistný kryt
 7. Dioda LED
 8. Kontrolka nabíjení
 9. Vypínač s 2 rychlostními stupni
10. Ochranný kryt

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	nabíjejte	přístroj	2	hodiny.	Pomalé	blikání	kontrolky	nabíjení	znamená,	že	se	baterie	

nabíjí. Jestliže kontrolka nepřetržitě svítí, je přístroj plně nabitý. Pak můžete přístroj použít v provozu na 
akumulátor nebo se síťovým kabelem. 

•	Rychlé	blikání	kontrolky	nabíjení	během	provozu	na	akumulátor	znamená,	že	akumulátor	je	prázdný.	
Přístroj nabijete tak, že ho vložíte do stojanu nebo k němu připojíte síťový adaptér.

•	Nabitý	akumulátor	umožňuje	bezdrátový	provoz	v	délce	asi	30	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
•		Při	dodání	nejsou	akumulátory	plně	nabité.	Před	prvním	použitím	přístroje	musíte	nejdříve	

akumulátory plně nabít, před dalším nabíjením musí být úplně vybité, pak je třeba je zase zcela 
nabít. Životnost akumulátorů zvýšíte co nejčastějším opakováním procesů nabíjení a vybíjení.

•		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
•	Přístroj	zapněte	vypínačem.
•	Při	opětovném	stisknutí	vypínače	se	zvyšuje	rychlostní	stupeň.	Dioda	LED	zajišťuje	optimální	světelné	

poměry, takže lépe vidíte tvrdou kůži a můžete ji odstranit.
•	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 nástavců:
•	Při	výměně	nástavce	stiskněte	tlačítko	pro	odblokování	a	sejměte	nástavec	z	přístroje.	Pojistný	kryt	

sundáte z nástavce pro odstraňování tvrdé kůže tak, že vytlačíte upevňovací háčky směrem ven.
•	Při	nasazování	pojistného	krytu	nebo	nástavce	na	tvrdou	kůži	dbejte	na	příslušné	označení. 
•	Šipky	na	nástavci	a	na	pojistném	krytu	musí	ukazovat	stejným	směrem.
•	Při	odstraňování	velmi	ztvrdlých	míst	použijte	hrubý	nástavec	na	tvrdou	kůži.
•	Při	odstraňování	nepříliš	ztvrdlých	míst	nebo	při	vyhlazování	pokožky	použijte	jemný	nástavec	na	tvrdou	

kůži.

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. 
Nástavce čistěte kartáčkem odzadu, zatímco rukou otáčejte válečkem.

•	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. 
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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.

Náhradní díl Číslo výrobku nebo objednací číslo

Jemný nástavec na tvrdou kůži s pojistným krytem 163.280

Hrubý nástavec na tvrdou kůži s pojistným krytem 163.281
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