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Ръководство на потребителя за уред 
 за дълбоко почистване на пори Beurer FC 40 

 

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА 
▪ 1 бр. уред за дълбоко 

почистване на пори на 
лице FC 40 

▪ 1 бр. кръгла приставка 
(голяма) 

▪ 1 бр. кръгла приставка 
(малка) 

▪ 1 бр. овална приставка 
▪ 10 бр. резервни филтъра 
▪ 2 бр. пръстени за 

уплътнение 
▪ 1 бр. капачка на филтър 
▪ 1 бр. USB кабел за 

захранване 
▪ 1 бр. упътване за употреба 

 
2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА 

▪ Благодарение на най-съвременна вакуумна технология този уред 
почиства вашите пори в дълбочина. С помощта на кръглите 
приставки може ефективно да премахвате петна, черни точки и 
мъртва кожа от лицето си. В допълнение овалната приставка 
помага за подобрение на кръвообращението и еластичността на 
кожата ви.  

▪ Уредът има LCD дисплей, който показва състоянието на батерията 
и нивото на сила на работа на уреда.   

▪ С общо 5 нива на интензитет, уредът ви позволява да  почиствате 
лицето си според вашите индивидуални нужди.  
 

3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
▪ Уредът е предназначен само за домашна употреба на закрито. 
▪ Уредът не трябва да се използва от лица под 18 години. 
▪ Дръжте уреда и опаковката далече от достъп на деца – уредът не е 

играчка. Деца не бива да почистват уреда без надзор от възрастен.  
▪ Устройството да не се използва от деца и  хора с намалени 

физически, сензорни или умствени способности без надзора на 

възрастен или преди да са инструктирани за безопасното 
използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това 
рискове при употреба. 

▪ Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени, а ако не 
може да се смени, уредът трябва да се изхвърли.  

▪ Преди употреба проверете уреда и приставките му за видими 
повреди. Ако установите такива, моля потърсете помощ от 
търговеца на уреда.  

▪ Не използвайте уреда върху наранена кожа, открити рани, при 
кожно заболяване или раздразнена кожа, веднага след слънчева 
баня, при приемане на лекарства със стероиди или лекарства, които 
разреждат кръвта. 

▪ Не използвайте уреда, ако имате множествена склероза, диабет или 
автоимунно заболяване 

▪ Не използвайте уреда, ако сте бременна.  
▪ Не използвайте уреда, ако имате козметична операция на лицето.  
▪ Уредът трябва да се използва само върху лицето (без зоната около 

очите и устата). 
▪ Не използвайте уреда върху животни.  
▪ Уредът трябва да се използва само по предназначение и според 

инструкциите за употреба на производителя. Производителят не 
носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от 
неправилна употреба. 

▪ Не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само 
от оторизиран технически персонал.  

▪ Пазете адаптера от вода. 
▪ Пазете уреда и зарядното от удар, влага, прах, химикали, големи 

температурни разлики и отоплителни тела.  
 

Относно USB кабела за зареждане: 
▪ Уверете се, че USB кабелът за зареждане и захранващият адаптер не 

влизат контакт с вода, пара или други течности. 
▪ Използвайте устройството само в сухи помещения – никога не 

използвайте уреда във вана, сауна и тн.  
▪ Не изпускайте устройството и не го удряйте.  
▪ Използвайте устройството само със сухи ръце. 

 
Относно батериите: 

▪ Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, 
измийте веднага с вода и потърсете лекар. 

▪ Пазете батериите от деца – риск от задушаване! 
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▪ Пазете батериите от силна топлина. Не хвърляйте батерии в огън. 
▪ Не разглобявайте и не мачкайте батериите.  
▪ Използвайте само одобрени от производителя зарядни кабели. 
▪ Заредете батерията напълно преди употреба според инструкциите. 
▪ За максимален живот на батерията, разреждайте я напълно и я 

зареждайте поне два пъти в годината. 
 
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 
 

1. Приставка 
2. Глава за засмукване с капачка на 

филтъра 
3. Индикатор за ниво на интензитет на 

работа и състояние на батерия 
4. Бутони +/- за регулиране на ниво на 

интензитет: 20%, 40%, 60%, 80% или 
99%) 

5. Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ 
6. Микро USB порт ( за зареждане чрез 

микро USB кабела за захранване) 
 
 
 
 
 
 

 

 

Кръгла приставка (голяма) 
Подходяща за почистване на пори на голяма площ 
кожа. Може да се използва навсякъде 
по лицето, освен върху кожата около очите. 

 

Кръгла приставка (малка) 
Подходяща за почистване на порите на 
труднодостъпни места 
(напр. на носа). Може да се използва навсякъде по 
лицето, 
дори на чувствителната кожа около очите. 
 

 

Овална приставка 
Тази приставка помага за подобрението на  
кръвообращението и еластичността на кожата ви. 
Подходяща за употреба от външната страна на 
ноздрите и 
около очите и устата. Препоръчваме да се използва 
на ниво 1 на интензитет. 

 
 
5. ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА 
 

Зареждане на батерията 
Заредете уреда в продължение на поне 5 часа преди първоначална употреба. 

▪ Свържете захранващия кабел към уреда и към USB порт на 
компютър.  Ако желаете може да закупите отделно подходящ 
адаптер за зареждане към токовата мрежа (5V; 0.5A) и да заредите 
уреда така. 

▪ Включете захранващия кабел в ел. контакт. 
▪ Ако батерията е напълно заредена тя издържа около 90 минути 

работа на най-високото ниво на интензитет.  
▪ LCD дисплея на уреда показва колко батерия има устройството. 

▪ Когато батерията се зареди напълно на дисплея излиза . 

▪ Ако батерията е изтощена на дисплея ще премигва . 
 
6. РАБОТА С УРЕДА 
6.1 Важни съвети преди употреба:  

▪ 24 часа преди да използвате уреда извършете кожен тест. 
Използвайте уреда върху малка зона на врата си. Ако след 24 часа 
кожата е зачервена или ви боли – не използвайте уреда повече! 

▪ Не използвайте уреда на едно и също място продължително, за да 
избегнете натъртвания и наранявания на кожата.  

▪ Не използвайте уреда повече от веднъж седмично. Ако кожата ви не 
е раздразнителна и чувствителна може да ползвате уреда два пъти 
в седмицата, но между процедурите трябва да има минимум 48 часа 
почивка.  

▪ Веднага след употреба кожата на лицето ви ще е зачервена. 
Червенината трябва да изчезна след около 30 минути. 

▪ Ден преди и ден след употреба избягвайте дейност, която ви кара да 
се потите силно (например сауна, солариум или излагане на 
слънце).  
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▪ След употреба на уреда измийте лицето си с вода и не се излагайте 
на слънце.  

▪ Преди употреба лицето ви трябва да е чисто, сухо и да нямате пудра, 
грим или крем.  
 

6.2 Употреба: 
▪ Завъртете приставката, за да я махнете от 

уреда и махнете капачката от главата за 
засмукване.  
 
 
 

▪ Сложете филтър върху главата за 
засмукване и след това сложете капачката. 
Внимавайте филтърът да остане сух.  
 

 
 

▪ Сложете приставката, която искате да 
използвате върху главата за засмукване. 

 

 
 
 
 

▪ Включете уреда чрез бутон ВКЛ/ИЗКЛ. 
Индикаторът (3) започва да свети.  

 
 
 

▪ Изберете желаното ниво на интензивност в 
бутон + и – Препоръчваме да започнете с ниво 
1 и след няколко процедури да увеличите 
интензитета, за да свикнете с уреда. 

 
 

▪ Движете уреда по лицето си, но внимавайте да не третирате една 
част на лицето си повече от другата. Не натискайте кожата си 
прекалено, не бива процедурата да е неприятна или болезнена. 

 
 

▪ За да завършите процедурата натиснете бутон 
ВКЛ/ИЗКЛ. Индикаторът (3) се изключва. 

 
 
 
 

▪ След всяка употреба сменяйте филтъра. 
Завъртете приставката, за да я махнете от 
уреда и махнете употребения филтър чрез 
пинсети.  
 

 
6.3 Зони на третиране върху лицето 
По време на процедура се уверете, че кожата на лицето ви е опъната. Може 
да дръпнете кожата си леко нагоре или надолу чрез свободната си ръка.  
 
Чело: 
Движете уреда от центъра на челото към краищата му. Не 
минавайте върху едно и също място на кожата два пъти.  
 
 
Слепоочия:  
Движете уреда от очите навън към косата си. Уверете се, че 
уредът е на поне 1 см от очите ви.  
 
 
Нос: 

Движете уреда в средата на носа си отгоре надолу. 
Повторете от лявата и от дясната страна на носа.  
 
Бузи: 
Движете уреда от носа навън по бузите си..   
 

 
Около устата: 



 - 4 - 

Движете уреда от центъра на кожата над горната ви 
устна наляво и надясно посока навън. Когато 
третирате кожата под долната ви устна движете 
уреда наляво и надясно посока нагоре.  
 
7. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
 

Изключвайте уреда преди почистване. 
 

Почистване на уреда и зарядното 
▪ Никога не потапяйте уреда или зарядното му във вода или други 

течности. 
▪ След всяка употреба дезинфекцирайте приставките със стандартен 

дезинфектант. 
▪ Почиствайте уреда със кърпа. Не използвайте абразивни 

почистващи препарати.  
▪ Пазете уреда от: високи температури (печки, огън), огън, вода, прах, 

мръсотия, химикали и големи температурни амплитуди. 
 

 
8. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
Може да поръчате следните резервни части под каталожен номер: 

10 бр. резервни филтъра 164083 
2 бр. пръстени за уплътнение 164084 
1 бр. кръгла приставка (голяма) 164080 
1 бр. кръгла приставка (малка) 164081 
1 бр. овална приставка 164082 
1 бр. USB кабел за захранване 164079 
1 бр. капачка на филтър 164085 

 
9. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на 
експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или 
рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно 
електрическо и електронно оборудване).  

 

Празните батерии трябва да се изхвърлят на специално 
обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или 
при търговците на електроника.  Кодовете по-долу са отпечатани 
на батерии, съдържащи вредни вещества: 

 

Pb = Батерията съдържа олово 

Cd = Батерията съдържа кадмий 
Hg = Батерията съдържа живак 

 
Използвайте този уред само в закрити помещения.  
 
 

Уредът отговаря на приложимите европейски и национални 
директиви . 

 
 

Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда. 
 

 
10. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
 
В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или 
оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата 
бележка и кратко описание на дефекта. 
Приложими са следните гаранционни условия: 
1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В 

случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде 
удостоверена с касова бележка или фактура. 

2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на 
гаранцията. 

3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи: 
❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба). 
❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани 

трети лица. 
❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време 

на транспорт до сервизния център. 
❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване 

(маншети, батерии). 
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани 

от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно. 
 

Повече информация за уреда ще намерите на www.polycomp.bg. 

https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303339390?a=%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%2058411_BEU.html

