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 Instrucţiuni de utilizare  
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Cuprins

Stimată clientă, stimate client,
Ne bucurăm că aţi optat pentru un produs din sortimentul nostru. Marca noastră este 
sinonimă cu produse de calitate, testate riguros, din domenii precum căldură, greutate, 
tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, masaj, frumuseţe, bebeluş şi aer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, să le păstraţi pentru 
consultarea ulterioară, să le puneţi la dispoziţie şi altor utilizatori şi să respectaţi 
indicaţiile.

Cu deosebită consideraţie,
Echipa dumneavoastră Beurer

Pachet de livrare
• 1 FC 76
• 1 accesoriu de precizie
• 1 accesoriu dur
• 1 accesoriu fin
• 20 filtre de unică folosinţă
• 1 adaptor de reţea
• Aceste instrucțiuni de utilizare
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  AVERTIZARE
• Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/

în mediul privat, nu în domeniul comercial.
• Acest aparat nu este adecvat pentru persoane sub 18 ani.
• Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacităţi 

fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experien-
ţă şi cunoştinţe necesare numai dacă aceste persoane 
sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu pri-
vire la utilizarea în siguranţă a aparatului şi înţeleg peri-
colele care rezultă din aceasta.

• Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
• Lucrările de curăţare şi întreţinere destinate utilizatorului 

nu trebuie efectuate de copii nesupravegheaţi.
• În cazul în care cablul de racordare la reţea al acestui 

aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă 
acesta nu este detaşabil, aparatul trebuie să fie eliminat.

1. Prezentare
FC 76 vă permite o exfoliere profesională a feţei pe baza tehnicii de microdermoabra-
ziune. Astfel cu ajutorul stratului din safir de calitate superioară, particulele de piele în 
exces sunt îndepărtate uşor, iar prin intermediul celei mai noi tehnici de vacuum as-
pectul pielii se îmbunătăţeşte vizibil şi se stimulează circulaţia sanguină. Suplimentar, 
se stimulează înnoirea celulelor, în timp ce pielea pare mai fină şi mai strălucitoare.

2. Explicaţia simbolurilor
Următoarele simboluri apar în aceste instrucţiuni de utilizare şi pe aparat:

AVERTIZARE 
Indicaţie de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele 
pentru sănătatea dumneavoastră

ATENŢIE 
Indicaţie de siguranţă privind posibile daune ale aparatului/accesoriilor
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PERICOL
Nu utilizaţi aparatul în apropierea apei sau în apă (de exemplu chiuvetă, 
duş, cadă) – pericol de electrocutare!

Indicaţie
Indicaţie privind informaţii importante

Ţineţi cont de instrucţiunile de utilizare

Aparatul prezintă izolaţie dublă de protecţie

Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei CE – WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment) privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice.

Producător

A se utiliza exclusiv în spaţii închise

3. Utilizarea conform destinaţiei
Utilizaţi aparatul exclusiv pe faţa persoanelor adulte (exceptând zona ochilor şi a gurii). 
Nu utilizaţi aparatul la animale!
Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucţiuni de utilizare. 
Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecţiunile produse ca urmare a 
utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

4. Indicaţii de avertizare şi de sănătate

 AVERTIZARE

• Pericol de sufocare cu ambalajul! Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor.
• Înainte de utilizare, verificaţi aparatul şi accesoriile pentru identificarea defec-

ţiunilor vizibile. În cazul în care aveţi îndoieli, nu utilizaţi aparatul şi adresaţi-vă 
comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienţi. 

• Nu apropiaţi adaptorul de reţea de apă.
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 PERICOL

Nu utilizaţi aparatul în apropierea apei sau în apă (de exemplu chiuvetă, duş, cadă) – 
pericol de electrocutare!

 AVERTIZARE

NU utilizaţi aparatul
• pe piele crăpată.
• pe răni deschise.
• în zona ochilor sau a gurii.
• pe o altă parte a corpului în afară de faţă (exceptând zona ochilor şi a gurii).
• dacă suferiţi de afecţiuni ale pielii (de exemplu herpes, afecţiuni vasculare sau 

tumori ale pielii).
• dacă suferiţi de cancer de piele.
• dacă suferiţi iritaţii ale pielii.
• direct după plajă sau dacă prezentaţi un eritem solar.
• dacă luaţi medicamente care conţin steroizi.
• dacă luaţi anticoagulante.
• dacă suferiţi de una dintre următoarele boli: scleroză multiplă, diabet sau boli 

autoimune.

 AVERTIZARE

Din acest motiv, utilizaţi aparatul doar cu cablul de alimentare livrat şi la tensiunea 
de reţea menţionată pe acesta.

 ATENŢIE

Efectuarea lucrărilor de reparaţii la echipamentele electrice este permisă numai per-
soanelor de specialitate. Reparaţiile efectuate în mod necorespunzător pot cauza 
pericole majore pentru utilizator. În cazul defectării sau deteriorării, aparatul trebuie 
reparat de către o firmă de specialitate autorizată.

 AVERTIZARE

• Utilizaţi aparatul doar în spaţii interioare uscate (de exemplu, nu-l utilizaţi nici-
odată în cadă, la saună).

• Nu băgaţi niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateţi imediat adap-
torul de reţea din priză.

• Nu expuneţi aparatul şocurilor şi nu-l lăsaţi să cadă.
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• Nu blocaţi cablul de alimentare.
• Asiguraţi-vă că adaptorul de reţea şi cablul de alimentare nu intră în contact 

cu apa, aburii sau alte lichide.

5. Descrierea aparatului

1

2

3

5

4

1.   Accesoriu de precizie cu strat din safir 
fin, adecvat suprafeţelor mici pentru 
tratamentul precis (de exemplu în zona 
nasului)

2. Accesoriu fin cu strat din safir fin, adecvat 
pielii sensibile 

3.  Accesoriu dur cu strat din safir dur, 
adecvat zonelor problemă pentru trata-
mentul intensiv

4. Aparat

5. Întrerupător ON/OFF şi setarea treptelor 
de intensitate 1-2

6. Utilizare

 Indicaţie

Înainte de utilizare, trebuie să aveţi grijă ca pielea feţei să fie curată, uscată şi să nu 
prezinte urme de pudră, cremă sau machiaj.

6.1 Efectuarea testului pielii
Cu 24 de ore înainte de utilizare efectuaţi un test al pielii cu aparatul. În acest scop, 
testaţi aparatul la cea mai mică treaptă de intensitate pe locurile mici, discrete ale 
pielii. În cazul în care după 24 de ore locul testat se înroşeşte sau dacă aveţi dureri, 
nu mai utilizaţi aparatul.
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 AVERTIZARE

• Nu utilizaţi aparatul mai des de o dată pe săptămână. 
• Direct după tratament, pielea tratată a feţei poate prezenta o uşoară înroşire 

şi în cazuri rare, uşoare echimoze.
• Înainte cu o zi şi după, evitaţi efectuarea activităţilor de sudură, sauna, so-

larul sau expunerea la soare.

 Indicaţie

În cazul în care pielea nu este sensibilă, puteţi utiliza aparatul chiar de 2 ori pe 
săptămână (cu cel puţin 48 de ore pauză între utilizări).

6.2 Utilizarea

1. Închideţi adaptorul de reţea de 
la nivelul aparatului şi introduceţi 
adaptorul de reţea în priză.

2. Umieścić filtr jednorazowy w gło-
wicy urządzenia.

3. Aşezaţi accesoriul dorit pe vârful 
aparatului.
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4. Aby włączyć urządzenie, należy 
przesunąć przełącznik ON/OFF na 
wybrany stopień intensywności.

5. Aşezaţi aparatul pe pielea feţei şi 
mişcaţi-l pe piele. Aveţi grijă să 
nu treceţi de mai multe ori peste 
o porţiune de piele a feţei. Deta-
lii suplimentare despre tratament 
găsiţi în capitolul 6.3 „Domenii de 
utilizare”.

 Indicaţie

Presiunea de utilizare trebuie să fie plăcută şi nu trebuie să provoace dureri. 
După utilizare trebuie să se vadă o uşoară înroşire.

6.  Po zakończeniu korzystania z 
urządzenia należy je wyłączyć, pr-
zesuwając przełącznik ON/OFF, a 
następnie wyjąć zasilacz z gniaz-
da zasilania.

7.  Po każdym użyciu należy wy-
mienić filtr jednorazowy. W tym 
celu wyjąć nakładkę do góry. 
Wyciągnąć filtr jednorazowy za 
pomocą pęsety.

6.3 Domenii de utilizare

 Indicaţie

Aveţi grijă ca porţiunea feţei care este tratată să fie întinsă, în timp ce mişcaţi 
aparatul pe piele. Acest lucru se obţine în timp ce trageţi cu mâna liberă în jos sau 
în lateral de piele pentru a o întinde.
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Frunte:
Mişcaţi încet şi uniform aparatul din mijlocul frunţii spre ex-
terior. Aveţi grijă ca o porţiune a pielii să nu fie tratată de mai 
multe ori. 

Tâmple:
Mişcaţi aparatul spre exterior în direcţia rădăcinii părului. Re-
petaţi acest proces pe partea stângă şi dreaptă a nasului. 
Aveţi grijă ca aparatul să se afle la o distanţă de cel puţin 1 
cm faţă de ochi.

Nas:
Mişcaţi aparatul de la podul superior al nasului în centru spre 
partea de jos. Repetaţi acest proces pe partea stângă şi dre-
aptă a nasului. 

Obraji:
Mişcaţi aparatul în exterior pe linia obrajilor. 

În jurul gurii:
Mişcaţi aparatul în zona buzei superioare, din centru spre 
stânga şi spre dreapta. Mişcaţi aparatul de la buza inferi-
oară spre stânga şi dreapta în sus. Aveţi grijă să nu atingeţi 
direct buzele!

7. Curăţare şi întreţinere
• Nu scufundaţi în niciun caz aparatul în apă sau alte lichide!
• Dezinfectaţi accesoriile după fiecare utilizare cu o soluţie pentru dezinfectare 

disponibilă în comerţ.
• După fiecare utilizare, înlocuiţi filtrul de unică folosinţă.
• Dacă este murdar, curăţaţi aparatul cu o cârpă uscată. Nu utilizaţi agenţi de 

curăţare abrazivi.
• Protejaţi aparatul de şocuri, umezeală, praf, substanţe chimice, fluctuaţii puter-

nice de temperatură şi de surse de căldură prea apropiate (cuptoare, radiatoare).
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8. Piese de schimb şi consumabile
Piesele de schimb şi consumabilele sunt disponibile la punctul de service de la adresa 
menţionată (în lista cu adrese ale punctelor de service).
Indicaţi numărul de comandă corespunzător.

Piesă de schimb Număr de articol şi număr de comandă
10 x filtre de unică folosinţă 163.660
Accesoriu de precizie 163.767
Accesoriu dur 163.766
Accesoriu mare 163.765

9. Eliminarea ca deşeu
În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul mena-
jer la finalul duratei de viaţă. Eliminarea se poate realiza prin intermediul cen-
trelor de colectare corespunzătoare din ţara dumneavoastră.
Eliminaţi aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment) privind aparatele electrice şi electronice vechi. 
Pentru întrebări suplimentare, adresaţi-vă autorităţii locale responsabile pentru eli-
minarea deşeurilor.

10. Date tehnice
Tensiunea alimentatorului Intrare: 100 – 240V CA / 50/60 Hz

Ieşire: 5V CC / 1A
Dimensiuni 190 x 40 x 39 mm

Greutate ~128 g
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www.beurer.com • www.beurer.healthguide.com


