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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

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

nu în scop comercial.
• Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani şi persoane cu ca-

pacitate fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără experienţă şi 
cunoştinţe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost 
informate cu privire 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 efec-

tuate de copii nesupravegheaţi.
• Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, 

nu în scop comercial.
• Nu utilizaţi aparatul dacă prezintă deteriorări sau dacă nu funcţionează 

corect. În aceste cazuri, contactaţi serviciul pentru clienţi.
• În cazul în care cablul de racordare la reţea al acestui aparat este dete-

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

Pachet de livrare
1 FC 90 Pureo Ionic Skin Care
1 adaptor de reţea
1 Intensive Cleansing Milk (30 ml) (Puteţi comanda laptele de curăţare special creat pentru FC 90 la servi-
ciul nostru pentru clienţi indicând numărul de comandă 163.394.)
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1 Advanced Hydro Lift Cream (15 ml) (Puteţi comanda crema Advanced Hydro Lift Cream special creată 
pentru FC 90 la serviciul nostru pentru clienţi indicând numărul de comandă 163.392.)
1 manual de utilizare

Utilizarea conform destinaţiei
Folosiţi FC 90 Pureo Ionic Skin Care exclusiv pentru tratamentul feţei omului.
Aparatul trebuie utilizat numai în scopul descris în instrucţiunile de utilizare. Utilizaţi aparatul numai în 
modul descris. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecţiunile produse ca urmare a 
utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.
Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în gospodărie, nu uzului comercial.

Instrucţiuni de siguranţă
Tabel cu simboluri
Următoarele simboluri sunt folosite în instrucţiunile de utilizare. 

Avertizare

Indicaţie de avertizare privind pericolele de rănire sau pericolele pentru sănătatea 
dumneavoastră.

Indicaţie privind informaţii importante.

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

A se utiliza exclusiv în spaţii închise.

Instrucţiuni importante de siguranţă

 Avertizare

Înainte de a utiliza FC 90 Pureo Ionic Skin Care, citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă. Nerespectarea 
următoarelor indicaţii poate conduce la vătămări corporale sau daune materiale. Păstraţi instrucţiunile 
de utilizare şi permiteţi şi altor utilizatori accesul la acestea. Predaţi aceste instrucţiuni de utilizare la 
înstrăinarea aparatului.
• Dacă în urma tratamentului observaţi o înrăutăţire a aspectului pielii, efecte secundare nedorite sau o 

roşeaţă persistentă, nu mai utilizaţi aparatul şi consultaţi medicul. 
• NU utilizaţi aparatul pe o piele (inflamată sau lezată) cu probleme acute sau cronice (de exemplu, în cazul 

inflamaţiilor dureroase şi nedureroase, al roşeţii, al eczemelor (de exemplu, alergii), al arsurilor, al contuziilor, 
al umflăturilor, al rănilor deschise sau aflate în proces de vindecare.

• Nu apropiaţi aparatul de apă.
• Utilizaţi numai adaptorul de reţea livrat.

Pericol de electrocutare

Avertizare!

• Fiind un aparat electric, FC 90 Pureo Ionic Skin Care se va utiliza cu atenţie şi precauţie pentru a evita 
pericolul de electrocutare.

• Utilizaţi aparatul numai cu adaptorul de reţea livrat şi la tensiunea de reţea indicată pe plăcuţa de 
fabricaţie. 

• Conectaţi în toate cazurile adaptorul de reţea la priză numai dacă aparatul este oprit.
• Nu utilizaţi aparatul dacă acesta sau accesoriile sale prezintă defecte vizibile.
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• Nu utilizaţi aparatul dacă a căzut sau dacă apa a pătruns în interiorul său.
• Nu utilizaţi aparatul în timpul unei furtuni cu trăsnete.
• În cazul defecţiunilor sau al problemelor de funcţionare, opriţi imediat aparatul. Scoateţi ştecărul din 

priză. 
• Nu trageţi de cablul de alimentare sau de aparat pentru a scoate adaptorul de reţea din priză. 
• Nu ţineţi şi nu transportaţi niciodată aparatul de cablul de alimentare. 
• Nu blocaţi cablul de alimentare.
• Menţineţi adaptorul de reţea la distanţă de suprafeţele calde.
• Asiguraţi-vă că adaptorul de reţea şi cablul de alimentare nu intră în contact cu apa, aburii sau alte 

lichide.
• Nu băgaţi niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateţi imediat adaptorul de reţea din priză. 

Reparaţii

Avertizare!

• Nu este permisă deschiderea aparatului.
• Efectuarea lucrărilor de reparaţii la echipamentele electrice este permisă numai persoanelor de 

specialitate. Reparaţiile efectuate în mod necorespunzător pot cauza pericole majore pentru utilizator. 
Pentru efectuarea reparaţiilor, contactaţi serviciul pentru clienţi sau un comerciant autorizat.

Pericol de incendiu

Avertizare

Utilizarea necorespunzătoare, respectiv nerespectarea prezentelor instrucţiuni de utilizare poate cauza, în 
anumite condiţii, apariţia pericolului de incendiu!
• Nu utilizaţi niciodată aparatul acoperit, de exemplu, cu o pătură sau o pernă.
• Nu utilizaţi aparatul în apropierea substanţelor uşor inflamabile.
• Aveţi grijă ca fantele de aerisire să nu fie acoperite.
• Nu depozitaţi aparatul dacă este pornit. Opriţi-l întotdeauna aparatul în prealabil.
• Protejaţi aparatul împotriva temperaturilor ridicate.

1. Prezentare
Datorită tehnologiei multifuncţionale cu ioni, FC 90 Pureo Ionic Skin Care reprezintă soluţia ideală pentru 
tratamentul de curăţare şi anti-îmbătrânire a pielii. Capul utilizat tratament este încărcat la alegere cu ioni 
pozitivi sau negativi. Prin intermediul reacţiilor electrochimice, aceşti ioni încărcaţi pătrund prin suprafaţa 
pielii şi ajung în straturile mai adânci ale pielii, respectiv pornesc din straturile mai adânci ale pielii şi ajung 
la suprafaţa pielii.

Curăţare prin dezincrustare:
Componentele încărcate negativ ale laptelui de curăţare pătrund adânc în piele datorită ionilor negativi. 
Eliberează acolo impurităţile care sunt apoi eliminate la suprafaţa pielii prin utilizarea capului pentru 
tratament încărcat pozitiv.

Anti-îmbătrânire prin iontoforeză:
În cazul în care capul pentru tratament este încărcat negativ, substanţele anti-îmbătrânire încărcate negativ 
din Advanced Hydro Lift Cream sunt împinse de capul pentru tratament şi sunt transportate adânc în piele. 
Acolo pot exploata în mod optim efectele anti-îmbătrânire.

Funcţia de răcire şi încălzire:
FC 90 Pureo Ionic Skin Care dispune în mod suplimentar de o funcţie de încălzire şi răcire. Funcţia de 
încălzire relaxează pielea feţei şi stimulează circulaţia. Vă catifelează pielea. Prin intermediul funcţiei de 
răcire, umflăturile de la nivelul feţei sunt reduse, porii se închid şi este redată elasticitatea pielii.
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2. Descrierea aparatului
1. Cap pentru tratament
2. Afişaj LCD
3. Tasta PORNIRE/OPRIRE
4. Tastă Ioni negativi
5. Tastă Ioni pozitivi
6. Tastă Încălzire
7. Tastă Răcire

3. Punerea în funcţiune

Avertizare

Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.
• Scoateţi aparatul din ambalaj şi verificaţi aparatul şi accesoriile pentru a vedea dacă sunt complete şi 

intacte.
• Introduceţi cablul de alimentare în partea din spate a aparatului. 
• Amplasaţi cablul de alimentare într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.
• Introduceţi adaptorul de reţea în priză.

4. Utilizare 

Avertizare

Înainte de tratament, efectuaţi un test de verificare a compatibilităţii laptelui de curăţare şi a cremei 
Advanced Hydro Lift Cream cu pielea dumneavoastră. Astfel, procedaţi în felul următor:
• Folosind săpun, curăţaţi temeinic o zonă de pe interiorul încheieturii braţului, aplicaţi o cantitate mică de 

lapte de curăţare şi Advanced Hydro Lift Cream pe această zonă curăţată şi lăsaţi produsul să pătrundă 
în piele şi să se usuce. 

• Dacă pe parcursul următoarelor 48 de ore pielea nu prezintă nicio reacţie, puteţi utiliza fără ezitare 
produsul testat.

• Dacă pielea prezintă reacţii după expirarea celor 48 de ore, nu se recomandă utilizarea produsului testat 
pentru tratamentul facial. 

• Nu efectuaţi testul de verificare a compatibilităţii cu pielea în zona ochilor.

Cu ajutorul acestui aparat puteţi atât îngriji, cât şi curăţa pielea.

În timpul tratamentului ţineţi aparatul astfel încât mâinile dumneavoastră să cuprindă ambele benzi 
cromate de pe părţile laterale ale acestuia. În caz de nerespectare a acestor instrucţiuni, circuitul 
electric nu se închide şi funcţia ionilor nu este posibilă. 

Efectuarea tratamentului

Pentru a garanta un efect optim, vă recomandăm să efectuaţi procedurile de curăţare şi anti-
îmbătrânire numai cu produsele puse la dispoziţie deoarece acestea sunt compatibile în mod sigur 
cu FC 90.
Dimineaţa vă recomandăm efectuarea unei proceduri de îngrijire, iar seara o combinaţie între 
procedurile de curăţare şi îngrijire.

1

2
3

4
6

7
5
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4.1 Procedura de îngrijire (dimineaţa):

Faza de preîncălzire
30 de secunde

heat

2 min

Faza de prerăcire
30 de secunde

cool

2 min

• Aplicaţi Advanced Hydro Lift Cream pe locurile de pe faţă care vor fi tratate.
• Apăsaţi tasta Pornire/Oprire  de pe aparat.
• Acţionaţi mai întâi tasta Încălzire , iar la final acţionaţi tasta Ioni negativi . Aparatul funcţionează 

timp de 30 de secunde în faza de preîncălzire. Pe display se afişează „WAITING“. Imediat după ce 
dispare „WAITING“, aparatul este pregătit pentru utilizare.

• Deplasaţi capul pentru tratament cu mişcări uşoare de rotaţie pe pielea feţei. 
• După un tratament de aproximativ două minute, acţionaţi tasta Răcire  şi tasta Ioni negativi . 

Aparatul funcţionează timp de 30 de secunde în faza de prerăcire. Pe display se afişează „WAITING“. 
Imediat după ce dispare „WAITING“, aparatul este pregătit pentru utilizare. Din acest moment, efectuaţi 
tratamentul pentru alte două minute.

• Pentru a porni din nou aparatul, apăsaţi tasta Pornire/Oprire .

4.2 Combinaţia procedurilor de curăţare şi îngrijire (seara):
Curăţarea:

Faza de preîncălzire
30 de secunde heat heat

3 min. 1 min.

• Aplicaţi laptele de curăţare pe pielea feţei.
• Apăsaţi tasta Pornire/Oprire  de pe aparat.
• Acţionaţi mai întâi tasta Încălzire , iar la final acţionaţi tasta Ioni negativi . Aparatul funcţionează 

timp de 30 de secunde în faza de preîncălzire. Pe display se afişează „WAITING“. Imediat după ce 
dispare „WAITING“, aparatul este pregătit pentru utilizare.

• Ulterior, deplasaţi capul pentru tratament cu mişcări uşoare de rotaţie pe pielea feţei. 
• După trei minute, acţionaţi tasta Ioni pozitivi  şi efectuaţi tratamentul pentru încă un minut. După 

tratamentul de curăţare, spălaţi faţa cu apă călduţă.
Îngrijirea:
După finalizarea procedurii de curăţare, efectuaţi procedura de îngrijire după cum urmează: 

Faza de preîncălzire
30 de secunde

heat

1 min

Faza de prerăcire
30 de secunde

cool

1 min

Procedeu din faţă 
1x repetare

• Curăţaţi capul pentru tratament cu o cârpă fără scame până când nu mai rămân deloc urme de lapte de 
curăţare.

• Aplicaţi Advanced Hydro Lift Cream pe locurile de pe faţă care vor fi tratate.
• Acţionaţi mai întâi tasta Încălzire , iar la final acţionaţi tasta Ioni negativi . Aparatul funcţionează 

timp de 30 de secunde în faza de preîncălzire. Pe display se afişează „WAITING“. Imediat după ce 
dispare „WAITING“, aparatul este pregătit pentru utilizare.

• Deplasaţi capul pentru tratament cu mişcări uşoare de rotaţie pe pielea feţei. 
• După aproximativ un minut de tratament, apăsaţi tasta Răcire . Aparatul funcţionează timp de 30 de 

secunde în faza de prerăcire. Pe display se afişează „WAITING“. Imediat după ce dispare „WAITING“, 
aparatul este pregătit pentru utilizare. Din acest moment, efectuaţi tratamentul pentru încă un minut.

• La final, repetaţi tratamentul de încălzire, respectiv de răcire, timp de câte un minut, conform descrierii 
de mai sus. Dacă este necesar, aplicaţi Advanced Hydro Lift Cream.

• Pentru a porni din nou aparatul, apăsaţi tasta Pornire/Oprire .
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5. Întreţinere şi curăţare
• Când nu utilizaţi aparatul, depozitaţi-l într-un loc răcoros, uscat şi ferit de lumină.
• După fiecare utilizare, curăţaţi cu atenţie aparatul utilizând o lavetă. Dacă este nevoie, aceasta poate fi 

umezită uşor. În acest caz, evitaţi pătrunderea apei în interiorul aparatului.
• Nu utilizaţi detergenţi sau dizolvanţi. Puteţi deteriora aparatul.
• Nu ţineţi în niciun caz aparatul sub apă, deoarece apa poate pătrunde în aparat şi îl poate defecta.

6. Piese de schimb şi piese de uzură
Puteţi achiziţiona piese de schimb şi piese de uzură la departamentul de service folosind numărul de 
articol indicat.

Articol Număr de articol şi număr de comandă

Advanced Hydro Lift Cream (30 ml) 163.392

Intensive Cleansing Milk (200ml) 163.394

7. Ce fac în cazul în care apar probleme?

Problemă Cauză Remediere

Display-ul aparatului nu afişează 
nimic.

Adaptorul de reţea nu este 
conectat corect.

Verificaţi dacă adaptorului de reţea 
este conectat corect.

Aparatul nu este pornit. Apăsaţi tasta Pornire/Oprire.

Funcţia de încălzire şi răcire nu 
funcţionează.

Cablul de alimentare este 
deteriorat. Contactaţi comerciantul 

dumneavoastră.
Aparatul este deteriorat.

8. Eliminarea ca deşeu
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, adresaţi-vă autorităţii locale responsabile pentru eliminarea deşeurilor.

9. Date tehnice

Nr. model FC 90 

Intrare 100-240 V c.a./50~60Hz/0,5 A

Ieşire 6,5 V c.c./2,46 A 
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