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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.

ČesKy

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

merční oblasti.
•	Přístroj není vhodný pro osoby mladší než 18 let!
•	Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či 

mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud 
jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání pří-
stroje a 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 zajistit jeho 

výměnu u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu nebo u podobně kvali-
fikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.

Obsah balení
•	1x FC 100 základní stanice
•	1x ruční přístroj
•	1x přesný nástavec
•	1x hrubý nástavec
•	1x velký nástavec
•	20x filtr na jedno použití
•	1x síťový adaptér
•	tento návod k použití
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Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodli pro jeden z našich produktů. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně 
vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, jemné manuální terapie, krevního tlaku/dia-
gnostiky, hmotnosti, masáže, péče o krásu a vzduchové terapie. Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte 
ho pro pozdější použití, zpřístupněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se uvedenými pokyny.

S pozdravem 
Váš tým Beurer.

1. K seznámení
Přístroj Pureo Derma Peel FC100 umožňuje profesionální peeling obličeje na bázi péče o pleť mikroabrazivní techni-
kou. Při této metodě se pomocí vysoce kvalitního safírového povrstvení velmi šetrně odstraňují přebytečné částečky 
kůže, použitím nejmodernější vakuové techniky se citelně zlepšuje kvalita pleti a podporuje se její prokrvování. Navíc 
je stimulována obnova buněk, takže se pleť zdá být celkově jemnější hladší.

2. 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

 

NeBeZPeČÍ
Přístroj se nesmí používat ve vodě nebo v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem!

Upozornění
Upozornění na důležité informace

Dodržujte návod k použití.

Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci.

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

Výrobce

Používejte pouze v uzavřených prostorách.

3. Použití v souladu s určením
Přístroj používejte výlučně na lidský obličej (kromě očních partií a úst) dospělých osob. Přístroj nepoužívejte na zví-
řatech!
Přístroj je určen pouze k účelu užívání popsaném v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nespráv-
ným nebo lehkomyslným použitím.
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4. Varovné a bezpečnostní pokyny

 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 

pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních stře-
disek jsou uvedeny v návodu. 

•	Síťový adaptér chraňte před kontaktem s vodou.

 NeBeZPeČÍ

Přístroj se nesmí používat ve vodě nebo v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem!

 VAROVÁNÍ

Přístroj NePOUŽÍVeJTe:
•	jestliže máte popraskanou pleť,
•	na otevřených ranách,
•	na oční partie nebo ústa,
•	na tělo vyjma obličeje (kromě očních partií a úst),
•	pokud trpíte kožními chorobami (např. opary, cévním onemocněním nebo zbytněním pokožky),
•	pokud trpíte rakovinou kůže,
•	pokud trpíte podrážděním pokožky,
•	přímo po slunění nebo spálení kůže sluncem,
•	jestliže užíváte léky obsahující steroidy,
•	jestliže užíváte léky na ředění krve,
•	jestliže trpíte některou z následujících nemocí: roztroušenou sklerózou, cukrovkou nebo autoimunitním one-

mocněním.

 VAROVÁNÍ

Přístroj proto používejte pouze se síťovým zdrojem, který je součástí dodávky, a připojujte pouze k napětí uvedené-
mu na síťovém zdroji,

 POZOR

Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi ne-
bezpečné. V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikované opravně.

 VAROVÁNÍ

•	Používejte přístroj jen v suchých vnitřních prostorách (např. nikdy ne ve vaně, v sauně).
•	Nikdy nesahejte po přístroji, když spadne do vody. Okamžitě vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
•	Přístroj nevystavujte nárazům a dávejte pozor, aby vám nevypadl z rukou.
•	Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí síťového kabelu.
•	Zajistěte, aby síťový kabel a síťový adaptér nepřišly do styku s vodou, párou nebo dalšími tekutinami.
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5. Popis přístroje
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1. Zrcátko 7. Ukazatel úrovně intenzity (úroveň 1 – 5) 
2.  Přesný nástavec s jemným safírovým povrstve-

ním, vhodný k preciznímu ošetření malých plošek 
(např. v oblasti nosu)

8. -/+ tlačítka k nastavení stupně intenzity 

3.  Velký nástavec s jemným safírovým povrstvením, 
vhodný pro citlivou pokožku 

9. Otevírací tlačítko

4.  Hrubý nástavec s hrubým safírovým povrstvením, 
vhodný na problematické oblasti, k intenzivní aplikaci

10. Tlačítko ZAP/VYP

5. Úložné pouzdro s filtrem na jedno použití 11. Hadička
6. Ruční přístroj
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6. Použití

 Upozornění

Než začnete přístroj používat, ujistěte se, že pleť obličeje je čistá, suchá a bez jakýchkoliv zbytků pudru, krému ne-
bo make-upu.

6.1 Provedení testu pleti
Proveďte 24 hodin před použitím test pleti s tímto přístrojem. Za tím účelem otestujte přístroj na nejnižší stupeň in-
tenzity na malých, nenápadných místech na krku. Pokud by testované místo bylo po 24 hodinách zarudlé nebo bo-
lavé, přístroj nepoužívejte.

 VAROVÁNÍ

•	Přístroj nepoužívejte častěji než jednou za týden. 
•	Přímo po aplikaci se může na ošetřované pokožce obličeje objevit mírné zarudnutí, ve velmi vzácných pří-

padech drobné kožní krvácení.
•	Jeden den před aplikací a po ní se vyhýbejte činnostem vyvolávajícím pocení, sauně, soláriu nebo slunci.

 Upozornění

U méně citlivé problematické pleti je možné přístroj používat i 2x týdně (s přestávkou mezi aplikacemi nejméně 48 
hodin).

6.2 Provedení aplikace
1. Zapojte síťový adaptér do přístroje a do elektrické zásuvky.

2. Stisknutím otvíracího tlačítka přístroj otevřete.

3. Do koncovky hadičky vložte filtr na jedno použití. 

4. Spojte konec hadičky s ručním přístrojem.

5. Na vrchol přístroje nasaďte požadovaný nástavec.

6. Nyní přístroj zapněte stisknutím tlačítka ZAP/VyP. Ukazatel stupňů intenzity se 
rozsvítí. Přístroj je zapnutý nejnižší stupeň intenzity. 

7. Aplikaci začněte nejprve na nejnižší stupeň intenzity. Přiložte přístroj na obličej a přejíždějte po pokožce obličeje. 
Dejte pozor, abyste přístrojem nepřejížděli hlavní obličejové partie více než jednou. Bližší podrobnosti o aplikování 
se dozvíte v kapitole „6.3 Aplikační oblasti“.
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8. Pokud se Vám zdá nejnižší stupeň intenzity příliš nízký, můžete ho stisknutím tla-
čítek -/+ změnit.

 Upozornění

Tlak přístroje při aplikaci by měl být příjemný, neměl by být bolestivý. Po aplikaci by mělo být patrné mírné zčervenání.

9. Po ukončení aplikace přístroj vypněte stisknutím tlačítka ZAP/VyP a vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

10. Filtr na jedno použití po každé aplikaci vyměňte. Při výměně vytáhněte hadičku 
z přístroje. Jednorázový filtr vyjměte pinzetou.

6.3 Aplikační oblasti:

 Upozornění

Dbejte na to, aby ošetřovaná oblast obličeje byla při přejíždění pokožky přístrojem napjatá. Toho docílíte tím, 
že budete volnou rukou pokožku napínat dolů nebo do strany.

Čelo:
Přejíždějte přístrojem pomalu a rovnoměrně od středu čela směrem ven. Dejte pozor, abyste 
žádnou část pokožky nepřejížděli víckrát. 

spánky:
Jeďte s přístrojem směrem ven k vlasové linii. Postup opakujte na levé a pravé straně nosu. 
Dbejte na to, aby přístroj byl vždy ve vzdálenosti nejméně 1 cm od očí.

Nos:
Přístrojem jeďte od horní části nosního hřbetu středem dolů. Postup opakujte na levé i pra-
vé straně nosu. 

Tváře:
Jeďte s přístrojem směrem ven podél tváří. 

Kolem úst:
Jeďte s přístrojem nad horním rtem směrem od středu doleva a doprava. Přejíždějte s přístro-
jem od spodního rtu doleva a doprava nahoru. Dejte pozor, abyste se přímo nedotýkali rtů!
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7. Údržba a čištění
•	Nikdy přístroj nenamáčejte do vody nebo jiných kapalin!
•	Po každém použití dezinfikujte nástavce běžným dezinfekčním prostředkem.
•	Filtr na jedno použití po každé aplikaci vyměňte.
•	Pokud je přístroj znečištěný, očistěte ho suchou utěrkou. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
•	Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými 

zdroji (kamna, topná tělesa).

8. 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
20 filtrů na jedno použití 163.546

9. Často kladené otázky
Je přístroj Pureo Derma Peel FC100 vhodný pro každý typ pleti?
Přístroj Pureo-Derma Peel FC100 je vhodný pro každý typ pleti. Hodí se jak pro mastnou a suchou, tak i pro smíšenou 
pleť. Je vhodný také pro všechny barvy pleti.

Je technologie použitá u přístroje Pureo Derma Peel FC100 bezpečná?
Přístroj Pureo Derma Peel FC100 pracuje na bázi bezpečné techniky mikrodermabraze. Odstraňovány jsou jen pře-
bytečné částečky pleti, ostatní vrstvy pokožky zůstanou nedotčeny.

Je aplikace s přístrojem Pureo Derma Peel FC100 bolestivá?
Ne, aplikace s přístrojem Pureo Derma Peel FC100 by měla být jemná a bezbolestná. U velmi citlivé pokožky může 
v ojedinělých případech docházet k mírnému pálení. Pokud byste během aplikace přesto cítili bolest, snižte intenzitu.

Jak dlouho trvá ošetření pleti přístrojem Pureo Derma Peel FC100?
Doba trvání ošetření se může lišit v závislosti na ošetřované oblasti. Kompletní ošetření obličeje trvá cca 20 minut.

Jak často bych měla přístroj Pureo Derma Peel FC100 používat?
Doporučujeme používání přístroje Pureo Derma Peel FC100 jednou za týden a s dodržením přestávky mezi aplika-
cemi nejméně 48 hodin. Na méně citlivou problémovou pleť lze přístroj použít i 2x týdně. Použití přístroje by se mělo 
bezpodmínečně předem otestovat. Po aplikaci chraňte pokožku před sluncem.

Na co je třeba dbát po ošetření?
Než vystavíte pokožku slunci, chraňte ji první tři dny po ošetření před slunečními paprsky. První tři dny po ošetření 
NEPROVÁDĚJTE žádné mechanické/chemické peelingy, elektrolýzy nebo epilaci obličeje a nepoužívejte ŽÁDNÉ de-
pilační prostředky. Make-up můžete po ošetření ihned nanášet.

10. 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.

11. Technické údaje
Napájení 12 V   600mA
Rozměry Ø 45 x 16 cm

Hmotnost ~869 g
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