
 
 
 
 
Varování 
Tento přístroj je speciální nástroj pro péči o zdravou pokožku, nepoužívejte jej k jiným účelům. 
Nepoužívejte zařízení na místa s kožními problémy, jako jsou plastické operace, popáleniny od slunce 
a úrazy. 
Nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto spotřebičem. 
Pokud se cítíte nepříjemně, přestaňte spotřebič používat. 
Nedovolte dětem samostatně používat tento spotřebič. 
Nenechávejte spotřebič na přímém slunečním světle, vystavený vysokým teplotám nebo v blízkosti 
ohně. 
Pro vaše zdraví se nedoporučuje sdílet toto zařízení s ostatními. 
Abyste zabránili nehodě, skladujte spotřebič mimo dosah dětí. 
Pokud je výrobek nebo nabíjecí kabel poškozen, nepoužívejte zařízení a kontaktujte poprodejní servis. 
Před nabíjením se ujistěte, že je spotřebič suchý. 
 
Popis zařízení Obr. A 
1. Měkký silikonový čisticí kartáč 
2. Tvrdý silikonový čisticí kartáč 
3. Přepínací tlačítko 
4. Tlačítko zvýšení intenzity 
5. Tlačítko snížení intenzity 
6. Nabíjecí port 
7. Nabíjecí kabel 
8. Držadlo kartáče 
 
Výhoda zařízení 
Tento přístroj je špičkový kosmetický nástroj určený k čištění obličeje. Nízkofrekvenční vibrační 
technologie se speciálním měkkým silikonovým kartáčem dokáže účinně odstranit mastnotu a zbytky 
kosmetiky, hluboce vyčistit pokožku, pročistit póry a vylepšit vzhled vaší pokožky. 
Unikátní režim uklidňující masáže může masírovat okolí nosu, pokožku kolem očí, uvolnit svaly 
obličeje, odstranit odumřelé buňky pokožky, podpořit regeneraci buněk pokožky obličeje, snížit vrásky, s 
účinkem liftingu, zpevnění a proti stárnutí, čímž pokožku vrátí do života. 
 
Používání 
Před prvním použitím spotřebič očistěte teplou vodou a poté jej důkladně osušte. 
Nabijte zařízení připojením kabelu USB k nabíjecímu portu umístěnému na zadní straně zařízení. 
Kontrolka je při nabíjení červená a jakmile je zařízení plně nabité, změní se na zelenou. 
Nyní je váš spotřebič připraven k použití. 
Odstraňte veškerý make-up, navlhčete čisticí kartáč a obličej a naneste správné množství čisticího 
prostředku na obličej. Zapněte spotřebič stisknutím vypínače a poté stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ 



upravte intenzitu vibrací. 
Začněte čistit bradu a tvář krouživými pohyby, opakujte i na druhé tváři. 
Očistěte čelo, počínaje od středu, jemnými kruhovými tahy směrem ven. 
Vyčistěte nos klouzáním nahoru a dolů na jedné straně, pak na druhé. 
Jemně očistěte zónu pod očima pomocí vnějších tahů, doporučuje se snížit intenzitu vibrací na nejnižší. 
Opláchněte a osušte si obličej. Poté aplikujte své produkty péče o pleť pro každodenní použití. 
 
Čištění a údržba 
Správná údržba může prodloužit životnost zařízení. 
Po každém použití spotřebič důkladně očistěte jemným hadříkem. K čištění spotřebiče nepoužívejte 
žádné čisticí prostředky ani jiné výrobky. 
Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, dobře jej vyčistěte a uložte na čisté a suché místo. 
Před prvním použitím spotřebič očistěte teplou vodou a poté jej důkladně osušte. 
I když je zařízení vybaveno vodotěsným stupněm IPX7, důrazně se doporučuje neponořovat jej do 
vody. 
 
Technická data 
Lithiová baterie 200 mAh 
Výkon 5W 
Napájení 5V USB 
 
Z důvodu vylepšení si společnost Beper vyhrazuje právo produkt upravovat nebo vylepšovat bez předchozího 

upozornění. 

 

Dobíjecí čistič obličeje se sonickou technologií je ideální pro hloubkové čištění pleti, odstraňování nečistot, odumřelých 

buněk, make-upu nebo smogu, díky čemuž je vaše pokožka čistší a hladší. Snadné nastavení rychlosti během 

používání, pro přizpůsobení každé zóně obličeje. Perfektní pro masáž obličeje a pro zlepšení krevního oběhu. Lithiová 

baterie pro až 90 minut provozu, včetně nabíjecího kabelu USB. IPX7 vodotěsné tělo, ideální pro použití i ve sprše. 


