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Geachte klant,
Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Onze naam 
staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten 
op het gebied van warmte, zachte therapie, bloeddruk/diagnose, gewicht, 
massage, beauty en lucht. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, 
bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen 
en neem alle aanwijzingen in acht.
Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

Omvang van de levering
- Manicure-/pedicureset
- 10 hoogwaardige opzetstukken van saffier en vilt
- Beschermkap tegen nagelstof
- Netadapter met micro-USB-kabel
- Opbergtas
- Deze gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS
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 Waarschuwing
• Het apparaat is alleen bestemd voor thuis-/

privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kin-

deren 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 veili-
ge gebruik van het apparaat en zij de daaruit 
voortkomende gevaren begrijpen. 

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud door kinderen is niet 

toegestaan, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
• Gebruik het apparaat niet als het beschadigd 

is of niet goed werkt. Neem in deze gevallen 
contact op met de klantenservice.

• Reparaties mogen alleen door de klantenser-
vice of geautoriseerde verkopers worden uitge-
voerd.

• Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd 
raakt, moet het worden verwijderd. Als het 
netsnoer niet van het apparaat kan worden 
losgekoppeld, moet het volledige apparaat 
worden verwijderd.



4

Verklaring van de symbolen
In de gebruiksaanwijzing en op het typeplaatje worden de volgende symbo-
len gebruikt:

WAARSCHU-
WING

Waarschuwing voor situaties met verwon-
dingsrisico’s of gevaar voor uw gezond-
heid.

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

Aanwijzing Verwijzing naar belangrijke informatie.

Gebruiksaanwijzing in acht nemen

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

Fabrikant

Het apparaat is dubbel geïsoleerd en voldoet derhalve aan 
veiligheidsklasse 2.

Uitsluitend in gesloten ruimten gebruiken

01

PET

21

PAP

Verpakking overeenkomstig de milieu-eisen verwijderen
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1. Belangrijke aanwijzingen
LET OP:

Tijdens het gebruik kan er op de huid of de nagel sprake zijn van een sterke 
warmteontwikkeling. 
–  Controleer tijdens de behandeling regelmatig de resultaten. Dit geldt met 

name voor diabetici, omdat zij minder gevoelig zijn voor pijn en eerder 
verwondingen kunnen oplopen. De meegeleverde opzetstukken 1, 2, 3, 
4 en 5 zijn in principe geschikt voor diabetici, omdat ze slechts gebruikt 
dienen te worden voor de behandeling van grotere oppervlakken en niet 
voor specifieke punten. 

   De opzetstukken 6 tot 10 zijn daarentegen minder geschikt voor diabetici. 
Ga altijd zeer voorzichtig te werk. Raadpleeg bij twijfel uw arts. 

–  Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het 
ontwikkeld is en uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven 
wijze. Elk oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn. 

–  Bij langdurig intensief gebruik van het apparaat, zoals bij het verwijderen 
van eelt van de voeten, kan het apparaat erg warm worden. Om ervoor te 
zorgen dat u zich niet verbrandt, moeten er lange pauzes worden ingelast 
tussen de verschillende behandelingen. Controleer voor uw eigen veilig-
heid voortdurend de hitteontwikkeling van het apparaat. Dit is met name 
van belang voor personen die niet gevoelig zijn voor hitte.

–  Het apparaat is bedoeld voor privégebruik en niet voor medisch of com-
mercieel gebruik.

–  Om hygiënische redenen mag het apparaat slechts door één persoon 
worden gebruikt.

–  De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door on-
eigenlijk of verkeerd gebruik.

–  Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen 
hierin stikken.

–  Het apparaat dient regelmatig te worden gecontroleerd op tekenen van 
slijtage of beschadiging. Als er sprake is van tekenen van slijtage of 
beschadiging of als het apparaat op een andere wijze dan bedoeld is ge-
bruikt, moet u het naar de fabrikant of de verkoper brengen, voordat u het 
apparaat opnieuw gebruikt.

– Schakel het apparaat in geval van een defect of storing onmiddellijk uit.
– Probeer het apparaat in geen geval zelf te repareren!
– Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde onderdelen.
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–  Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht en laat het niet onbeheerd 
achter – vooral niet als er kinderen in de buurt zijn.

– Gebruik het apparaat niet bij (kleine) dieren.
–  Zorg ervoor dat het apparaat niet in aanraking komt met water (behalve bij 

de reiniging met een licht bevochtigde doek!). Zorg ervoor dat er absoluut 
geen water in het apparaat terechtkomt. Dompel het apparaat nooit onder 
in water. Gebruik het apparaat in geen geval in bad, onder de douche, in 
het zwembad of boven een met water gevulde wastafel. Als er toch water 
in de behuizing is binnengedrongen, trek dan meteen de stekker uit het 
stopcontact en neem contact op met uw elektrozaak of de klantenservice.

–  Zorg ervoor dat er tijdens het gebruik geen haren in de roterende opzet-
stukken verstrikt kunnen raken. Draag voor de veiligheid een haarelastiek.

– Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.
– Gebruik het apparaat niet onder dekens, kussens enz.
–  Gebruik het apparaat en de voedingsadapter uitsluitend met droge han-

den.
–  Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat om de voedingsadapter uit 

het stopcontact te trekken.
–  Gebruik de voedingsadapter alleen met de daarop aangegeven netspan-

ning.
-  Het apparaat mag alleen met de meegeleverde voedingsadapter worden 

gebruikt.

   Aanwijzingen met betrekking tot 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 water spoelen en een arts raadplegen.
•   Gevaar voor inslikken! Kleine kinderen kunnen accu’s inslikken, met 

verstikking als gevolg. Bewaar accu’s daarom buiten bereik van kleine 
kinderen!

•  Bescherm accu’s tegen overmatige hitte.
•   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, moet u deze op de juiste wijze opladen. Neem 

te allen tijde de aanwijzingen van de fabrikant en de informatie in deze 
gebruiksaanwijzing voor het correct opladen van accu’s in acht.

•  Laad de accu volledig op voordat u het apparaat voor de eerste keer 
gebruikt (zie hoofdstuk 3).
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•  Laad de accu voor een zo lang mogelijke levensduur minstens 2 keer per 
jaar volledig op.

2. Beschrijving van het apparaat 

1
2

543

6
7

1. Manicure-/pedicureset 5.  Schuifknop voor rechtsom/links-
om draaien en uit

2.  Snelheidsregeling met +/- 6. Ledlampje

3.  Weergave van de snelheidsstand 7. Opbergtas

4.  Led-indicator voor de draairich-
ting (linksom rood; rechtsom 
groen)

3. Ingebruikname
Deze manicure-/pedicureset wordt geleverd met hoogwaardige opzetstuk-
ken. De set bevat standaard 10 opzetstukken met een duurzame saffiercoa-
ting of een viltlaag.
Gecombineerd met de snelheidsregeling met drie standen en de mogelijk-
heid tot zowel rechts- als linksom draaien kunt u profiteren van een onge-
evenaarde voet- en nagelverzorging die voorheen alleen bij professionele 
pedicures mogelijk was. Alle opzetstukken kunnen eenvoudig in de opberg-
tas van de MP 64 worden bewaard.
Bovendien zorgt de geïntegreerde ledverlichting voor optimale lichtverhou-
dingen tijdens het gebruik.
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Ga als volgt te werk om het apparaat in gebruik te nemen:
• Verwijder de verpakking.
• Controleer het apparaat, de netadapter en het netsnoer op beschadigingen.
• Leg het snoer tijdens het opladen zodanig neer dat er niemand over kan 

struikelen.
• Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Het apparaat moet daarbij 

uitgeschakeld zijn. De schuifknop staat dan in de middelste stand. Als 
de rode/groene led boven de schuifknop knippert, is het apparaat inge-
schakeld en kan het niet worden opgeladen.

• Laad het apparaat voor het eerste gebruik circa 3 uur op. 
• Als de 3 blauwe laadlampjes doorlopend knipperen, wordt de accu op-

geladen. Zodra alle 3 de leds continu branden, is het apparaat volledig 
opgeladen. Vervolgens kunt u het apparaat draadloos gebruiken.

• Als de blauwe leds snel knipperen (afhankelijk van de ingestelde snel-
heidsstand 1, 2 of 3 leds) tijdens het gebruik met accu, is de accu leeg. 

• U kunt het apparaat met behulp van de stekker via het elektriciteitsnet 
opladen of eventueel met behulp van de USB-kabel.

• Wanneer de accu volledig is opgeladen, kan het apparaat ongeveer 2 uur 
draadloos worden gebruikt.

    Het apparaat wordt na 20 minuten automatisch uitgeschakeld. Na 
deze tijd moet een pauze van ten minste 15 minuten worden ingelast 
om te voorkomen dat de motor oververhit raakt.

4. Gebruik
4.1 Algemene informatie
–  Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het behandelen van handen (ma-

nicure) en van voeten (pedicure).
– Zorg ervoor dat het apparaat van tevoren is uitgeschakeld.
–  Kies het gewenste opzetstuk en plaats het met lichte druk op de as van 

het apparaat. Om het opzetstuk te verwijderen, trekt u het opzetstuk en 
het apparaat in een rechte lijn uit elkaar. 

–  Schakel het apparaat in door de schuifknop naar beneden (linksom draai-
en, led brandt rood) of naar boven (rechtsom draaien, led brandt groen) te 
schuiven.

–  Met de knoppen plus (+) en min (-) kunt u het toerental van de aandrijfas 
kiezen. Begin elke keer met een laag toerental en verhoog het pas wan-
neer dit gewenst is.

–  Afhankelijk van de gekozen snelheid zijn er blauwe leds op het oppervlak 
van het apparaat te zien.
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–  Alle vijl- en slijpopzetstukken zijn gecoat met korrels van saffier. Dit garan-
deert een lange levensduur en zorgt ervoor dat ze nagenoeg niet slijten.

–  Oefen geen sterke druk uit en beweeg de opzetstukken altijd voorzichtig 
naar het te behandelen oppervlak toe.

–  Beweeg het apparaat met draaiende bewegingen langzaam en met lichte 
druk over de te behandelen delen.

–  Houd er rekening mee dat de slijpopzetstukken niet optimaal werken op 
een weke of vochtige huid. Daarom adviseren wij u geen voorbehandeling 
in een waterbad uit te voeren. 

–  Verwijder de eeltlaag niet volledig, zodat de natuurlijke bescherming van 
de huid behouden blijft.

–  Zorg ervoor dat de as altijd vrij kan draaien. De as mag niet blijvend wor-
den geblokkeerd, omdat het apparaat anders te heet wordt en bescha-
digd kan raken.

–  Breng na iedere behandeling een vochtinbrengende crème aan op de be-
handelde huid.

  Het apparaat wordt uitgeschakeld als een opzetstuk tijdens het ge-
bruik ca. 3 seconden wordt geblokkeerd. Schakel het apparaat kort uit 
en dan weer in om het opnieuw te starten.

Belangrijk:

Controleer de resultaten tijdens de behandeling. Dit geldt met 
name voor diabetici, omdat zij aan handen en voeten minder 
gevoelig zijn.

4.2 Opzetstukken
Wij vragen u voorzichtig met de professionele opzetstukken om te gaan, 
omdat u zich bij onjuist gebruik kunt verwonden. Met name bij het gebruik 
van hogere snelheden moet u zeer voorzichtig te werk gaan.

De volgende opzetstukken worden met het apparaat meegeleverd:

1 – Saffierschijf, fijn
Vijlen en bijwerken van de nagels, fijnkorrelige 
saffierschijf. Het bijzondere van deze saffierschijf is 
dat alleen de binnenste schijf ronddraait, terwijl de 
buitenste rand op zijn plek blijft. Hierdoor kunnen 
de nagels nauwkeurig worden gevijld, zonder dat u 
zich kunt verbranden door de snel draaiende schijf.
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2 – Saffierschijf, grof
Vijlen en bijwerken van de nagels, grofkorrelige 
saffierschijf. Met dit opzetstuk kunnen zelfs 
dikke nagels korter worden gevijld. Omdat met 
dit opzetstuk snel grote delen van de nagel 
worden verwijderd, moet het voorzichtig worden 
gebruikt.

3 – Saffierkegel
Verwijderen van droge huid of eelt van de voet-
zool en de hiel en bijwerken van de nagels.

4 – Viltkegel
Gladmaken en polijsten van de nagelrand na 
het vijlen en schoonmaken van het nagelop-
pervlak. Maak bij het polijsten altijd draaiende 
bewegingen en zorg ervoor dat u de viltkegel 
niet stilhoudt op één plek. Door de wrijving kan 
er namelijk sprake zijn van een sterke warmte-
ontwikkeling.

5 – Fijne saffier-eeltverwijderaar
Voor het verwijderen van eelt op de voetzool en 
de hiel. Dit opzetstuk is bedoeld voor gebruik op 
grote oppervlakken.

6 – Kristallen eeltverwijderaar
Grof kristallen slijpopzetstuk voor het snel ver-
wijderen van dikke eeltlagen of grote eeltplekken 
op de voetzool en de hiel.
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7 – Cilinderfrees
Afslijpen en grof polijsten van verkalkte teenna-
gels. Plaats de cilinderfrees hiervoor horizontaal 
op het nageloppervlak en verwijder de gewenste 
laag van de nagel door langzame draaiende be-
wegingen te maken.

8 – Vlamfrees 
Voor het losmaken van ingegroeide nagels. 
Plaats de vlamfrees hiervoor voorzichtig op de 
plek die behandeld moet worden en verwijder 
de betreffende delen van de nagel.

9 – Naaldfrees 
De naaldfrees is precisiegereedschap. Ga
voorzichtig te werk met dit opzetstuk, omdat het 
bij onvoorzichtig gebruik snel verwondingen kan 
veroorzaken. Met dit opzetstuk kunt u ingegroei-
de nagels losmaken en afgestorven delen van 
de nagel wegfrezen. De naaldfrees moet met 
een laag toerental worden gebruikt.

10 – Saffierfrees, rond
Dit opzetstuk is bedoeld voor het voorzichtig 
verwijderen van likdoorns. Let er bij het gebruik 
van dit opzetstuk op dat u bij het verwijderen 
van de huidlaag van de likdoorn snel dieper in 
de huid kunt doordringen, waardoor het been-
vlies beschadigd kan raken.

11 – Beschermkap tegen nagelstof
Dit opzetstuk vangt nagelstof en huiddeeltjes 
gegarandeerd op. 

Werk bij het vijlen altijd vanaf de buitenzijde naar de punt van de nagel!
Controleer tijdens de behandeling regelmatig de resultaten. Stop met de 
behandeling zodra deze onaangenaam wordt.
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5. Reiniging/onderhoud
Trek voordat u het apparaat reinigt altijd eerst de netvoeding uit het 
stopcontact!
–  Reinig het apparaat met een licht bevochtigde doek. Bij ernstige veront-

reinigingen kunt u de doek ook met mild zeepsop bevochtigen. 
–  De opzetstukken kunnen om hygiënische redenen met een met alcohol 

bevochtigde doek of borstel worden gereinigd. Vervolgens moeten ze 
zorgvuldig worden afgedroogd. 

– Laat het apparaat niet vallen.
–  Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat terechtkomt. Mocht dit toch 

gebeuren, gebruik het apparaat dan pas weer als het volledig droog is.
– Gebruik voor de reiniging geen chemische reinigings- of schuurmiddelen.
–  Dompel het apparaat en de netadapter in geen geval onder in water of 

andere vloeistoffen.

6. Verwijdering
Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levens-
duur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. U kunt het 
apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land. 
Verwijder het apparaat 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.

Deponeer de gebruikte, volledig lege accu’s in de daarvoor specifiek be-
stemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektro-
zaak 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 
Verwijder de siliconen huls en open de behuizing. Verwijder de accu om 
deze volgens de voorschriften weg te gooien.
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7. Reserveonderdelen en aan slijtage onderhevige 
onderdelen
Reserveonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen zijn 
onder vermelding van het aangegeven productnummer verkrijgbaar 
via het betreffende servicepunt.
Omschrijving Artikel-/bestelnummer

Saffierschijf, fijn 162.750

Saffierschijf, grof 162.751

Saffierkegel 162.752

Viltkegel 162.753

Fijne saffier-eeltverwijderaar 162.754

Kristallen eeltverwijderaar 164.064

Cilinderfrees 162.755

Vlamfrees 162.756

Naaldfrees 164.066

Saffierfrees, rond 164.065

Beschermkap tegen nagelstof 163.755
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8. Technische gegevens
Voeding Ingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A

Uitgang: 5,0 V  1000 mA
Afmetingen 175 x 36 x 38,5 mm

Gewicht Ca. 133 g
Accu:
Capaciteit
Nominale spanning
Typenaam

1000 mAh
3,7 V
Li-ion

9. 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 aankoopbon 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 gebruikers-

instructies.
 b.  reparaties of wijzigingen die zijn uitgevoerd door de klant of onbe-

voegde 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 ge-

wone slijtage (manchet, batterijen enz.).
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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