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NEDERLANDS
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor
later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem
alle aanwijzingen in acht.
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WAARSCHUWING
• Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in huis/privégebruik en niet voor
commerciële doeleinden.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door
personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek
aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de
daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
• Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het netsnoer overeenkomstig de geldende voorschriften voor afvalverwijdering worden verwijderd.
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Geachte klant,
We zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons assortiment. Beurer staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten die te maken hebben met warmte, zachte therapie, bloeddrukmeting, gewicht, massage en lucht.
Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

1.

Kennismaking

Met de beurer gezichtsborstel FC 65 kunt u uw gezichtshuid voorzichtig en grondig reinigen. De gezichtsborstel reinigt
niet alleen uw gezichtshuid, maar stimuleert ook de doorbloeding ervan. De borstel heeft een vibrerende stand en een
pulserende stand voor een zeer grondige reiniging. Verder beschikt de gezichtsborstel ook over blauw licht dat uitermate
geschikt is voor de behandeling van puistjes en oneffenheden in het gezicht.

2.

Omvang van de levering

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te
gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen
met de verkoper of met de betreffende klantenservice.
1 beschermkap

1 handapparaat

1 borstelkop

1 laadstation

1 netadapter

1 gebruiksaanwijzing

3.

Verklaring van de symbolen

In deze gebruiksaanwijzing en op het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

WAARSCHUWING

Waarschuwing voor verwondingsgevaren of gevaren voor uw gezondheid

LET OP

Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren

Aanwijzing

Geschikt voor gebruik in bad of onder de douche
Neem de gebruiksaanwijzing in acht
Het apparaat is dubbel geïsoleerd
Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
Fabrikant

Aanwijzing

Verwijzing naar belangrijke informatie
Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten
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4.

Voorgeschreven gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend voor het behandelen van het gezicht (met uitzondering van het gebied rond de ogen)
van mensen.
Gebruik de gezichtsborstel niet op dieren! Het apparaat is niet geschikt voor kinderen jonger dan acht jaar.
Het apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk
voor enige schade die voortkomt uit onjuist of onzorgvuldig gebruik.

5.

Waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING

• Verstikkingsgevaar door verpakkingsmateriaal! Houd de verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen.
• Controleer voor het gebruik of het apparaat en de toebehoren zichtbaar zijn beschadigd. Wij adviseren u het apparaat
bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.
• Houd de netadapter uit de buurt van water.
• Stel het apparaat en het laadstation niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).
• Kijk niet direct in het blauwe licht om beschadigingen aan uw ogen tegen te gaan!
WAARSCHUWING
Gebruik het apparaat NIET
• als u kloofjes in de huid hebt.
• op open wonden.
• als u een huidziekte of last van huidirritaties hebt.
• direct na het zonnen.
• als u medicijnen slikt die steroïden bevatten.
Tips voor de omgang met accu’s
• Als vloeistof uit een accucel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met veel water
spoelen en een arts raadplegen.
• Explosiegevaar! Werp accu’s niet in vuur.
• Haal accu’s niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in kleine stukken.
• Gebruik alleen laders die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
• Voordat u accu’s gebruikt, moeten ze op de juiste wijze worden opgeladen. De aanwijzingen van de fabrikant en de
informatie in deze gebruiksaanwijzing voor het op de juiste wijze opladen van accu’s moeten te allen tijde in acht worden genomen.
LET OP
Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen worden uitgevoerd door professionals. Ondeskundige reparaties
kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Laat het apparaat bij storing of beschadiging repareren door
een gekwalificeerde reparateur.

6.

Beschrijving van het apparaat
Lichttoets

Borstelkop
AAN-/UIT-/snelheids
toets
Functietoets

7.

Ingebruikname

7.1 Apparaat opladen
Laad het apparaat voor het eerste gebruik ten minste 6 uur op. Ga daarbij als volgt te werk:
1. Steek de stekker van het netsnoer in het laadstation.
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2. Steek de netadapter in het stopcontact.
3. Plaats de gezichtsborstel van bovenaf op het laadstation. Tijdens het opladen knippert het blauwe ledlampje in de
borstelkop. Zodra de gezichtsborstel volledig is opgeladen, brandt het blauwe ledlampje permanent.
7.2 Borstel aanbrengen
Het apparaat beschikt over een zachte borstelkop.
1. Plaats de zachte borstelkop vanaf de voorzijde op het bevestigingsmechanisme van het apparaat.
2. Verwijder de borstelkop na gebruik door deze naar voren toe van het apparaat te trekken.

8.

Gebruik

1. Bevochtig de geplaatste borstelkop met water. Gebruik het apparaat nooit als de borstelkop droog is, omdat de huid
daardoor geïrriteerd kan raken.
2. Breng reinigingsgel op de gezichtshuid aan.
3. Houd de AAN-/UIT-/snelheidstoets een seconde ingedrukt om het apparaat in te schakelen. De borstelkop begint te
vibreren.
4. Het apparaat beschikt over een langzame, een gemiddelde en een snelle snelheidsstand. Druk kort op de AAN-/UIT-/
snelheidstoets om tussen de afzonderlijke snelheidsstanden te wisselen.
5. Selecteer de gewenste functie met behulp van de functietoets. Het apparaat heeft een vibrerende stand voor een
zachte gezichtsreiniging en een pulserende stand voor een grondige gezichtsreiniging.
6. Als u een onzuivere huid hebt, kunt u tijdens de behandeling ook het blauwe licht inschakelen. Dit licht gaat oneffenheden en puistjes tegen. Druk op de lichttoets om het blauwe licht in te schakelen. Als u de pulserende stand hebt
geactiveerd, brandt het blauwe licht niet permanent, maar pulseert het ook.
7. Breng het apparaat nu voorzichtig op de huid aan en reinig uw gezichtshuid met gelijkmatige bewegingen om restanten, vuil en afgestorven huidcellen te verwijderen.

Aanwijzing

Om een aangename behandeling te garanderen, mag u de borstelkop niet te hard op de huid drukken. Behandel de delen
van de huid niet langer dan 20 seconden.
De borstel beschikt over een 1-minutentimer en stopt elke 20 seconden een seconde om aan te geven wanneer u het te
reinigen gebied moet wijzigen. Na drie keer 20 seconden wordt de gezichtsborstel automatisch uitgeschakeld. De aanbevolen gebruiksduur per behandeling bedraagt 1 minuut.
8. Schakel het apparaat na de behandeling weer uit. Houd de AAN-/UIT-/snelheidstoets een seconde ingedrukt om het
apparaat uit te schakelen.
9. Reinig uw huid grondig met water om alle restanten van uw huid te verwijderen.
10. Dep uw gezicht met een handdoek droog en breng vervolgens een vochtinbrengende crème met gelijkmatige draaiende bewegingen aan op de huid.

9.

Reiniging
LET OP

Haal altijd de netadapter uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
9.1 Reiniging van het apparaat en het laadstation
• Reinig het apparaat alleen op de voorgeschreven manier.
• Reinig het apparaat na gebruik met een zachte, licht vochtige doek. Als het apparaat heel vuil is, kunt u de doek licht
met zeepsop bevochtigen. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
• Reinig het laadstation geregeld met een zachte, licht vochtige doek.
• Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat of het laadstation terechtkomt. Mocht dit toch een keer gebeuren, gebruik het apparaat en het laadstation dan pas weer als deze volledig zijn opgedroogd.
9.2 Reiniging van de borstelkop
• Trek de borstelkop voor de reiniging naar voren toe van het apparaat.
• Reinig de borstelkop na elk gebruik grondig met water.
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10. Verwijdering
Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur –
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.
De accu van het apparaat moet apart worden verwijderd. De accu mag niet met het huisvuil worden weggegooid.
Om de accu uit het apparaat te verwijderen, breekt u de afdekking voor de borstelkop met een schroevendraaier open.
Haal de accu in de behuizing nu los van het apparaat. Verwijder de accu uit het apparaat en deponeer deze bij een gespecialiseerd afvalverzamelpunt. Voor informatie over de verwijdering neemt u contact op met een geautoriseerde verkoper of de voor de verwijdering verantwoordelijke instantie.

11. Reserveonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen
Verkrijgbaar in de winkel of via het betreffende servicepunt (zie lijst met servicepunten).

Borsteltype
Gebruiksdoel

Borstelkop
Dagelijkse reiniging

Huidtype

Alle huidtypen

Vervanging

Na 4 maanden

Artikel-/bestelnummer

605.08

12. Problemen oplossen
Probleem
Het apparaat wordt niet
opgeladen.
Het apparaat kan niet worden
ingeschakeld.
Het apparaat reinigt niet meer
zo goed als in het begin.

Oplossing
Controleer of het laadstation op een werkend stopcontact is aangesloten en of het
apparaat correct op het laadstation is geplaatst. Als alles correct is aangesloten en het
apparaat wordt nog steeds niet opgeladen, neemt u contact op met de klantenservice.
Controleer of u de AAN/UIT-toets bij het inschakelen lang en stevig genoeg hebt
ingedrukt. Laad het apparaat zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing op. Als
het apparaat nog steeds niet kan worden ingeschakeld, neemt u contact op met de
klantenservice.
De borstel is versleten. Vervang de borstel. Als u geen reserveborstels meer hebt,
kunt u deze nabestellen (zie hoofdstuk 11 “Reserveonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen”).

Als uw probleem hier niet wordt genoemd, neemt u contact op met de klantenservice.

13. Technische gegevens
Voeding
Afmetingen

100 -240 V~; 50/60 Hz ; 0,5 A
16 x 5,6 x 7,5 cm

Gewicht

ca. 140 g
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FC65-1015_NL Fouten en wijzigingen voorbehouden

