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ROMÂNĂ

  AVERTIZARE
• Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în 

domeniul comercial.
• Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani şi de persoane cu capacităţi 

fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe nece-
sare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost infor-
mate cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului şi înţeleg pericolele 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.

Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, păstraţi-le pentru 
consultarea ulterioară, puneţi-le şi la dispoziţie altor utilizatori şi 
respectaţi indicaţiile.
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Stimată clientă, stimate client,
Ne bucurăm că aţi ales un produs din gama noastră. Marca noastră simbolizează produse de calitate superioară, testate 
în detaliu, din domeniile căldură, terapie, tensiune/diagnosticare, greutate, masaj şi aer.

Cu deosebită consideraţie,
Echipa dumneavoastră Beurer

1. Prezentare
Peria facială FC 95 de la beurer vă oferă o curăţare blândă şi în profunzime a pielii feţei. Cu ajutorul periei faciale nu doar 
curăţaţi pielea feţei, ci stimulaţi în acelaşi timp irigaţia sangvină. Peria facială dispune pe lângă funcţia de rotire circulară 
şi de o funcţie de rotire oscilatorie pentru curăţare în profunzime.
Pe lângă un accesoriu cu perie pentru piele normală, un accesoriu cu perie pentru piele sensibilă şi un accesoriu cu 
perie pentru curăţarea în adâncul porilor, aparatul dispune de un accesoriu cu perie pentru exfoliere. Acesta a fost creat 
special pentru tratamentele de exfoliere de la nivelul feţei.

2. Pachet de livrare
Verificaţi pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea cutiei este ireproşabilă şi că pachetul este complet. Înainte de 
utilizare, asiguraţi-vă că aparatul şi accesoriile nu prezintă defecţiuni vizibile şi că sunt îndepărtate toate materialele de 
ambalare. În cazul în care aveţi îndoieli, nu utilizaţi aparatul şi adresaţi-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului 
pentru clienţi.

4 x capac de protecţie 1 x aparat

1 x accesoriu cu perie pentru piele normală 1 x accesoriu cu perie pentru piele sensibilă

1 x accesoriu cu perie pentru curăţare în adâncime a porilor 1 x accesoriu cu perie pentru exfoliere în profunzime

1 x staţie de încărcare 1 x exemplar din prezentele instrucţiuni de utilizare

1 x adaptor de reţea

3. 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

 

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

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

Indicaţie
Indicaţie privind informaţii importante

A se utiliza exclusiv în spaţii închise
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4. Utilizarea conform destinaţiei
Utilizaţi aparatul exclusiv pe faţa umană (exceptând zona ochilor).
Nu utilizaţi peria pentru curăţare facială la animale! Aparatul nu este adecvat pentru persoane sub 8 ani!
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.

5. Indicaţii de avertizare şi de sănătate

 AVERTIZARE

• Pericol de sufocare cu ambalajul! Nu lăsaţi materialul de ambalare la îndemâna copiilor.
• Înainte de utilizare, verificaţi aparatul şi accesoriile pentru identificarea defecţiunilor vizibile. În cazul în care aveţi îndo-

ieli, nu utilizaţi aparatul şi adresaţi-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienţi. 
• Nu apropiaţi adaptorul de reţea de apă.

 AVERTIZARE

NU utilizaţi aparatul
• pe piele crăpată.
• pe răni deschise.
• dacă suferiţi de afecţiuni sau iritaţii ale pielii.
• direct după plajă.
• dacă luaţi medicamente care conţin steroizi.

Indicaţii privind manipularea acumulatoarelor
• Când lichidul din celula acumulatorului intră în contact cu pielea sau ochii, clătiţi locurile afectate cu apă din abundenţă 

şi căutaţi ajutor de specialitate.
• Pericol de explozie! Nu aruncaţi acumulatoarele în foc.
• Nu dezasamblaţi, deschideţi sau rupeţi acumulatoarele.
• Utilizaţi numai aparatele de încărcare care îndeplinesc instrucţiunile de utilizare. 
• Înainte de utilizare, acumulatoarele trebuie încărcate corect. Pentru o încărcare corectă trebuie să respectaţi întotdeauna 

indicaţiile producătorului, respectiv informaţiile din aceste instrucţiuni de utilizare.
• Înainte de prima punere în funcţiune, încărcaţi complet acumulatorul (vezi capitolul 7.1).
• Pentru a atinge cea mai lungă durată de viaţă posibilă a acumulatorului, încărcaţi acumulatorul complet de cel puţin 

2 ori pe an.

 ATENŢIE

Efectuarea lucrărilor de reparaţii la echipamentele electrice este permisă numai persoanelor 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.

6. Descrierea aparatului

Perie

Tastă PORNIRE/OPRIRE/Viteză

Tastă de rotaţie

Accesoriu cu perie 
pentru piele normală

Accesoriu cu perie 
pentru piele sensibilă

Accesoriu cu perie pentru 
curăţare în adâncimea porilor

Accesoriu cu perie pentru 
exfoliere în profunzime
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7. Punerea în funcţiune

7.1 Încărcarea aparatului
Încărcaţi aparatul timp de cel puţin 6 ore înainte de prima punere în funcţiune. Procedaţi după cum urmează:
1. Introduceţi cablul electric în staţia de încărcare.

2. Introduceţi adaptorul de reţea în priză.

3. Introduceţi peria facială de sus în staţia de încărcare. În timpul procesului de încărcare, LED-ul tastei PORNIRE/OPRIRE/
Viteză luminează alternativ în cerc. De îndată ce peria facială este complet încărcată, LED-ul tastei PORNIRE/OPRIRE/
Viteză luminează permanent.

7.2 Fixarea periei
Aparatul dispune de patru accesorii cu perie diferite.
• Accesoriu cu perie pentru piele normală
• Accesoriu cu perie pentru piele sensibilă
• Accesoriu cu perie pentru curăţare în adâncimea porilor
• Accesoriu cu perie pentru exfoliere pentru îndepărtarea delicată a particulelor de piele în exces

1. Introduceţi accesoriul cu perie dorit de sus în elementul de fixare al aparatului.

2. Pentru a scoate din nou accesoriul cu perie după utilizare, trageţi de el în sus.

8. Utilizare

1. Umeziţi accesoriul cu perie aplicat cu apă. Nu utilizaţi niciodată aparatul cu un accesoriu cu perie uscat, deoarece se 
poate irita pielea.

2. Aplicaţi gel de curăţare pe pielea feţei.

3. Pentru a porni aparatul, ţineţi apăsată tasta de PORNIRE/OPRIRE/Viteză timp de o secundă. Accesoriul cu perie 
începe să se rotească.

4. Aparatul dispune de o treaptă de viteză redusă, o treaptă de viteză medie şi o treaptă de viteză ridicată. Pentru a 
comuta între treptele de viteză individuale, apăsaţi scurt tasta PORNIRE/OPRIRE/Viteză. Treapta de viteză selectată 
este afişată în funcţie de LED-urile corespunzătoare care luminează.

5. Alegeţi cu tasta de rotaţie treapta de rotaţie dorită. Aparatul dispune de o funcţie de rotire circulară pentru o curăţare 
delicată a feţei şi de o funcţie de rotire oscilatorie pentru curăţarea temeinică a feţei.

6. Apropiaţi peria cu atenţie de faţă şi curăţaţi pielea cu mişcări circulare uniforme pentru a îndepărta reziduurile, impu-
rităţile şi celulele moarte.

 Indicaţie
Pentru a asigura un tratament plăcut, nu apăsaţi accesoriul cu perie rotativ prea tare pe piele. Trataţi o regiune maximum 
20 de secunde.
Peria dispune de un timer de 1 minut şi opreşte toate cele 20 de secunde pentru o secundă pentru a semnaliza schim-
barea zonei de curăţare. După 3x 20 secunde, peria facială se opreşte automat. Durata de utilizare recomandată pentru 
fiecare utilizare este de 1 minut.

7. După tratament opriţi aparatul. Pentru a opri aparatul, ţineţi apăsat butonul de PORNIRE/OPRIRE/Viteză timp de o 
secundă.

8. Clătiţi faţa cu multă apă pentru a îndepărta reziduurile de pe pielea dumneavoastră.

9. Tamponaţi faţa cu un prosop pentru a o usca şi aplicaţi apoi cu mişcări circulare uniforme o cremă hidratantă.
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9. Curăţare

9.1 Curăţarea accesoriului cu perie

 ATENŢIE

Înainte de a începe curăţarea, trageţi accesoriul cu perie în sus din aparat. 
• După fiecare utilizare, curăţaţi temeinic accesoriul cu perie cu apă.

9.2 Curăţarea aparatului şi a staţiei de încărcare
• Curăţaţi aparatul numai conform instrucţiunilor.
• Dacă sunt murdare, curăţaţi aparatul şi staţia de încărcare cu o cârpă uscată. În cazul murdăriei accentuate, puteţi 

umezi cârpa cu soluţie de săpun. Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi.
• Aveţi grijă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului. În cazul în care se întâmplă acest lucru, utilizaţi aparatul din nou 

abia când este complet uscat.
• Protejaţi aparatul de şocuri, umezeală, praf, substanţe chimice, fluctuaţii puternice de temperatură şi de surse de 

căldură prea apropiate (cuptoare, radiatoare).

10. Eliminarea ca deşeu
•  Acumulatoarele uzate, complet goale trebuie eliminate în recipientele de colectare special marcate, la firmele 

specializate sau la comerciantul de electrice. Aveţi obligaţia legală să eliminaţi acumulatoarele ca deşeu.
•  Scoateţi acumulatorul din peria facială prin desfacerea capului de periuţă şi prin extragerea acumulatorului.
• Acumulatoarele care conţin substanţe toxice prezintă aceste simboluri: 
 PB = bateria conţine plumb,
 Cd = bateria conţine cadmiu, 
 Hg = bateria conţine mercur.

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat cu reziduurile menajere la 
finalul duratei de viaţă. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor 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, adre-
saţi-vă autorităţii locale responsabile pentru eliminarea deşeurilor.
Acumulatorul aparatului trebuie eliminat separat. Acumulatorul nu poate fi aruncat la gunoiul menajer.
Pentru a scoate acumulatorul, desfaceţi de la nivelul aparatului capacul pentru accesoriul cu perie, utilizând o şurubel-
niţă. Scoateţi numai acumulatorul interior din aparat. Acum scoateţi acumulatorul din aparat şi eliminaţi-l prin intermediul 
locurilor de colectare specializată. Pentru informaţii privind eliminarea, vă rugăm să contactaţi vânzătorul autorizat sau 
instituţiile publice responsabile de eliminare.
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11. Piese de schimb şi consumabile
Disponibile în comerţ sau la adresa punctului de service (potrivit listei cu adresele punctelor de service)

Tip de perie

Accesoriu cu perie 
pentru piele normală

Accesoriu cu perie 
pentru piele sensibilă

Accesoriu cu perie 
pentru exfoliere în 

profunzime

Accesoriu cu perie 
pentru curăţare în 
adâncimea porilor

Destinaţia  
de utilizare Curăţare zilnică Curăţare zilnică 

delicată

Exfoliere săptămâ-
nală pentru înde-
părtarea delicată a 
particulelor de piele 
în exces

Curăţare zilnică în 
adâncimea porilor 
pentru combaterea 
porilor măriţi şi blocaţi

Tip de piele Piele normală, piele 
mixtă, piele grasă Piele sensibilă Toate tipurile 

de piele
Toate tipurile 
de piele

Înlocuire După 4 luni După 4 luni După 4 luni După 6 luni

Număr de articol şi 
număr de comandă

605.56 605.57 605.58 605.59

12. Remedierea problemelor

Problemă Remediere

Aparatul nu se încarcă
Asiguraţi-vă că staţia de încărcare este conectată la o priză funcţională şi că aparatul 
este poziţionat corect pe staţia de încărcare. Dacă aţi efectuat toate conexiunile 
corecte şi aparatul tot nu se încarcă, contactaţi serviciul pentru clienţi

Aparatul nu poate fi pornit
Asiguraţi-vă că tasta PORNIRE/OPRIRE este apăsată lung şi suficient de bine la 
pornire. Încărcaţi aparatul conform descrierilor din instrucţiunile de utilizare. Dacă 
aparatul tot nu poate fi pornit, contactaţi serviciul pentru clienţi.

Aparatul nu mai curăţă atât 
de bine ca la început

Peria este uzată. Înlocuiţi peria. Dacă nu mai aveţi perii de schimb, le puteţi comanda 
(consultaţi „11. Piese de schimb şi consumabile”).

Dacă problema dumneavoastră nu este listată aici, contactaţi serviciul pentru clienţi.

13. Date tehnice

Alimentare 100 -240 V~; 50/60 Hz ; 0,5 A
Dimensiuni 20 x 4,5 x 4,5 cm

Greutate cca. 120 g
Acumulator:
Capacitate
Tensiune nominală
Descrierea tipului

750 mAh
3.7V
Li-Ion
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