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NEDERLANDS

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, be-
waar deze voor later gebruik, laat deze ook door 
andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen 
in acht.
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Geachte klant,
We zijn blij dat u voor een product uit ons assortiment hebt gekozen. Onze naam staat voor hoog-
waardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, zachte therapie, 
bloeddruk/diagnose, gewicht, massage en lucht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team
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  WAARSCHUWING
• Het apparaat is alleen bestemd voor thuis-/pri-

végebruik, niet voor commercieel gebruik.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen 

van 8 jaar en ouder en door personen met een 
beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen 
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 geva-
ren begrijpen.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Het apparaat mag niet door kinderen worden 

gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toe-
zicht gebeurt.

• Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd 
raakt, moet het worden verwijderd. Als het net-
snoer niet van het apparaat kan worden losge-
koppeld, moet het volledige apparaat worden 
verwijderd.
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1. Kennismaking

Met de Beurer gezichtsborstel FC 49 van hoogwaardig silicone kunt u uw gezichtshuid mild en grondig 
reinigen dankzij de speciale vibratietechnologie. De gezichtsborstel is geschikt voor alle huidtypen en 
stimuleert met in totaal drie verschillende zones en 15 intensiteitsstanden de doorbloeding. 
De voorzijde met de zeer fijne noppen maakt een milde reiniging van de gevoelige huid mogelijk. 
Het gedeelte met de grotere siliconen noppen in het bovenste derde deel van de borstel maakt een 
nauwkeurige reiniging van afzonderlijke delen van de huid mogelijk. Om zeer vuile/vette delen van de 
huid te reinigen en tegelijkertijd de bloedsomloop te bevorderen, adviseren wij u de achterzijde met 
de dikke siliconen noppen te gebruiken. 

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 be-
schadigd 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 handapparaat
1 USB-oplaadkabel
1 netadapter
1 gebruiksaanwijzing

3. Verklaring van de symbolen

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

 

WAARSCHUWING 
Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico’s of gevaar voor uw gezond-
heid

 

LET OP 
Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren

 
Geschikt voor gebruik in bad of onder de douche
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Gebruiksaanwijzing in acht nemen

Het apparaat is dubbel geïsoleerd

Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Fabrikant

Aanwijzing
Verwijzing naar belangrijke informatie

Uitsluitend in gesloten ruimten gebruiken

21

PAP Verpakking overeenkomstig de milieu-eisen verwijderen

4. Voorgeschreven gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend in 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 die jonger zijn 
dan 8 jaar!
Het apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik. De fabrikant 
is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.
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5. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen

 WAARSCHUWING

• Verstikkingsgevaar door verpakkingsmateriaal! Houd de verpakkingsmaterialen buiten bereik van 
kinderen.

• Controleer voor het gebruik of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn. Wij ad-
viseren 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.
• Bescherm het apparaat tegen langdurig direct zonlicht, extreme hitte of kokend water. 
• Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten met aluminiumoxide of 

silicone als basis. 

 WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat NIET
• als u een gesprongen 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 het gebruik van 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 stukken.
• Gebruik alleen laders die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld. 
• Voordat u accu’s gebruikt, moeten deze 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.

• Laad de accu volledig op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt (zie hoofdstuk 7).
• Laad de accu voor een zo lang mogelijke levensduur minstens 2 keer per jaar volledig op. 

 LET OP

Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen worden verricht door speciaal daarvoor opgeleide 
personen. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Laat 
het apparaat in geval van een storing of beschadiging repareren door een gekwalificeerde reparateur.
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6. Beschrijving van het apparaat
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1.  Reinigingsgedeelte, fijn 5. Reinigingsgedeelte, grof/massagegedeelte

2.  Reinigingsgedeelte, nauwkeurig 6. Ledlicht

3. AAN/UIT-toets 7. Laadaansluiting met waterdichte afsluiting

4. Intensiteitsregeling - / + 

7. Ingebruikname

Laad het apparaat voor het eerste gebruik ten minste 2 uur op. Ga daarbij als volgt te werk:
1. Steek het netsnoer in de laadaansluiting aan de achterzijde van de gezichtsborstel. 
2. Steek de USB-stekker in de netadapter en steek de netadapter in het stopcontact. 
3. Tijdens het opladen knippert het witte ledlicht in de transparante bodembehuizing van de ge-

zichtsborstel. 
4. Als de accu volledig is opgeladen, brandt de led continu.

 Aanwijzing

Als de accu bijna leeg is, licht de led van het apparaat 9 keer op en wordt het apparaat daarna uit-
geschakeld. 

 LET OP

Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen!
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8. Gebruik
1. Bevochtig de gezichtsborstel FC 49 met water. Gebruik het apparaat nooit als het droog is, omdat 

de huid daardoor geïrriteerd kan raken. 
2. Breng reinigingsgel op de gezichtshuid aan. 
3. Druk één keer op de AAN/UIT-toets om het apparaat in te schakelen. Het ledlicht knippert 3 keer 

kort en de gezichtsborstel begint te vibreren. 
4. Het apparaat heeft in totaal 15 intensiteitsstanden en begint bij de start van het apparaat in een 

gemiddelde snelheidsstand te vibreren. Druk op de knop + / - om tussen de afzonderlijke inten-
siteitsstanden te wisselen. Elke keer als de intensiteitsstand wordt gewijzigd, licht het ledlicht 3 
keer kort op.

5. Breng het apparaat nu op de gezichtshuid aan en reinig uw gezichtshuid met gelijkmatige bewe-
gingen. Gebruik voor de reiniging van het gevoelige gedeelte rondom de ogen een lage intensi-
teitsstand. Het grove reinigingsoppervlak kan gebruikt worden voor het reinigen van een vette huid 
en voor het masseren van de huid.  

6. Schakel het apparaat na de behandeling weer uit door nogmaals één keer op de AAN/UIT-toets te 
drukken. Het ledlicht knippert hierbij weer 3 keer en het apparaat wordt uitgeschakeld.  

7. Reinig uw huid grondig met water om alle restanten van uw huid te verwijderen. 
8. Dep uw gezicht met een handdoek droog en breng vervolgens met gelijkmatige, draaiende bewe-

gingen een vochtinbrengende crème op de huid aan. 

 LET OP

Stop meteen met het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts als er bij het gebruik van de ge-
zichtsborstel klachten ontstaan. 

 Aanwijzing
Voor een aangename behandeling mag u de siliconen noppen niet te hard op de huid drukken. Behan-
del een bepaald deel van de huid niet langer dan 20 seconden.
Wij adviseren u de gezichtshuid elke dag ’s ochtends en ’s avonds 1 minuut te reinigen. Voor een effi-
ciënt resultaat mag u het apparaat niet langer dan 3 minuten gebruiken. De gezichtsborstel wordt na 
15 minuten automatisch uitgeschakeld.

9. Reiniging

 LET OP

Reinig het apparaat nooit met schoonmaakmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten. 
• Reinig het apparaat alleen op de voorgeschreven manier.
• Reinig het apparaat na elk gebruik grondig. Was de siliconen noppen met water en zeep. Spoel de 

zeepresten vervolgens met water af.
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• Dep het apparaat met een pluisvrije doek droog. 
• Zorg ervoor dat er geen water in de laadaansluiting terechtkomt. Mocht dit toch een keer gebeuren, 

laad het apparaat dan pas weer op als de opening weer volledig droog is. 

10. Verwijdering

•  Deponeer de gebruikte, volledig lege accu’s in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of 
bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent 
wettelijk verplicht de accu’s correct te verwijderen.

• Deze tekens kunt u aantreffen op accu’s met schadelijke stoffen: 
 Pb = batterij bevat lood
 Cd = batterij bevat cadmium 
 Hg = batterij bevat kwik

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone 
huisvuil worden weggegooid. 
U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land. Verwijder het ap-
paraat 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.
Open de bodembehuizing met een schroevendraaier om de accu uit het apparaat te 
verwijderen. Haal de accu in de behuizing los van het apparaat. Verwijder de accu uit het apparaat 
en deponeer deze bij een gespecialiseerd inzamelpunt. Voor informatie over de verwijdering neemt u 
contact op met een geautoriseerde verkoper of een gespecialiseerd inzamelpunt.

11. Problemen oplossen

Probleem Oplossing

Het apparaat wordt niet op-
geladen.

Controleer of de netadapter correct is aangesloten en of de verbin-
ding tussen het stopcontact en de laadaansluiting in orde is. Als 
alles correct is aangesloten en het apparaat nog steeds niet wordt 
opgeladen, neemt u contact op met de klantenservice.

Het apparaat kan niet worden 
ingeschakeld.

Controleer of u de AAN/UIT-toets bij het inschakelen stevig genoeg 
hebt ingedrukt. Laad het apparaat zoals beschreven in deze ge-
bruiksaanwijzing op. Als het apparaat nog steeds niet kan worden 
ingeschakeld, neemt u contact op met de klantenservice.
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Probleem Oplossing

Het siliconenoppervlak bevat 
blaasjes of is plakkerig.

Gebruik het apparaat niet meer. Lees in het hoofdstuk “Waarschu-
wingen en veiligheidsrichtlijnen” over het correcte gebruik van de 
gezichtsborstel. Ondanks de lange levensduur kan silicone bescha-
digd raken als er niet correct mee wordt omgegaan. 

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

12. Technische gegevens

Voeding Ingang: 100-240 V~; 50/60 Hz
Uitgang: 5,0 V  1 A

Afmetingen 8,2 x 7,7 x 3,1 cm

Gewicht Ca. 65 g

Accu:
Capaciteit
Nominale spanning
Typenaam

200 mAh
3,7 V
Li-ion

13. Garantie/service

Neem in geval van garantieclaims contact op met het verkooppunt of de vestiging bij u in de buurt 
(zie de lijst “Service international”)
Voeg wanneer u het apparaat retourneert een kopie van de aankoopbon en een korte beschrijving van 
het defect bij de retourzending.

De volgende garantievoorwaarden zijn van toepassing:
1.  De garantietermijn voor producten van BEURER bedraagt 3 jaar of, indien langer, de in 

het betreffende land geldende garantietermijn vanaf de aankoopdatum is doorslaggevend.  
Bij een garantieclaim moet de aankoopdatum worden aangetoond door middel van een aankoop-
bon of een factuur.

2. Door reparaties (van het volledige apparaat of delen daarvan) wordt de garantietermijn niet verlengd.  
3. De garantie geldt niet voor beschadigingen als gevolg van
 a. oneigenlijk gebruik, bijv. het niet in acht nemen van de gebruikersinstructies.
 b. reparaties of wijzigingen die zijn uitgevoerd door de klant of onbevoegde personen.
 c. het transport van de fabrikant naar de klant of tijdens het transport naar het servicecenter.
 d.  De garantie geldt niet voor toebehoren die onderhevig zijn aan gewone slijtage (manchet, batte-

rijen enz.).
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4.  De verantwoordelijkheid voor door het apparaat veroorzaakte directe of indirecte gevolgschade 
is ook uitgesloten als bij beschadiging van het apparaat een garantieclaim wordt goedgekeurd.
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Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany 
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com


