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NEDERLANDS

  WAARSCHUWING
• Het apparaat is alleen bestemd voor thuis-/privégebruik, 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 vermo-
gen 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 gevaren begrijpen.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhou-

den, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
• U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u 

dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegaran-
deerd. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.

Geachte klant,
We zijn blij dat u voor een product uit ons assortiment hebt gekozen. Onze naam staat voor hoogwaardige en grondig 
gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, polsslag, 
zachte therapie, massage, beauty, baby en lucht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor 
later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem 
alle aanwijzingen in acht.
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1. Kennismaking
De beurer lichaamsborstel FC 25 met ronddraaiende borstelkoppen is speciaal ontwikkeld om de huid van het lichaam 
te reinigen. De lichaamsborstel heeft een normale reinigingskop en een peelingkop. Met behulp van de peelingkop 
kunt u het lichaam een zachte peeling geven voor een stralend zachte huid.
De lichaamsborstel reinigt niet alleen de huid van uw lichaam, maar stimuleert ook de doorbloeding ervan. De li-
chaamsborstel is waterdicht (beschermingsgraad IPX7) en kan daardoor ook onder de douche en in bad worden ge-
bruikt.
De lichaamsborstel heeft een langzame en een snelle snelheidsstand.

2. Omvang van de levering
Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Controleer voorafgaand 
aan het gebruik of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en verwijder al het verpakkingsmateriaal. 
Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffen-
de klantenservice.

1 x lichaamsborstel 4 x batterijtype AA

1 x reinigingskop 1 x deze gebruiksaanwijzing

1 x peelingkop

    

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 gezondheid

 
LET OP 
Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren
Aanwijzing
Verwijzing naar belangrijke informatie

Gebruiksaanwijzing in acht nemen

 
Geschikt voor gebruik in bad of onder de douche

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

Fabrikant

21

PAP  
Verpakking overeenkomstig de milieu-eisen verwijderen

Gelijkstroom
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4. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen
Gebruik de lichaamsborstel NIET als een of meer van de volgende punten op u van toepassing zijn.

 WAARSCHUWING

Lees de veiligheidsrichtlijnen aandachtig door voordat u de lichaamsborstel gebruikt. Het niet opvolgen van de vol-
gende instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg ervoor 
dat deze ook toegankelijk is voor andere gebruikers. Draag deze gebruiksaanwijzing samen met het apparaat over.

 WAARSCHUWING

• Verstikkingsgevaar door verpakkingsmateriaal! Houd de verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen.
• Controleer voor het gebruik of het apparaat en de toebehoren zichtbaar zijn beschadigd. Wij adviseren u het appa-

raat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice. 

 WAARSCHUWING

Gebruik de lichaamsborstel NIET,
• als u kloofjes in de 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 de omgang met batterijen 
• Als vloeistof uit de batterijcel 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 batterijen inslikken, met verstikking als gevolg. Bewaar batterij-

en daarom buiten het bereik van kleine kinderen!
• Neem de aanduiding van de polariteit (plus (+) en min (-)) in acht.
• Als er een batterij is gaan lekken, moet u veiligheidshandschoenen aantrekken en het batterijvak met een droge 

doek reinigen.
• Bescherm de batterijen tegen overmatige hitte.
•  Explosiegevaar! Werp batterijen niet in vuur.
• Batterijen mogen niet worden opgeladen en niet worden kortgesloten.
• Haal de batterijen uit het batterijvak als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
• Gebruik alleen hetzelfde of een gelijkwaardig type batterij.
• Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
• Gebruik geen oplaadbare batterijen!
• Haal batterijen niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in kleine stukken.

 LET OP

Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen worden verricht door speciaal daarvoor opgeleide personen. On-
deskundige reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Laat het apparaat in geval van een 
storing of beschadiging repareren door een gekwalificeerde reparateur.

5. Voorgeschreven gebruik
De lichaamsborstel is alleen bestemd voor privégebruik en niet voor medisch of commercieel gebruik. Gebruik de li-
chaamsborstel uitsluitend op het menselijk lichaam. Gebruik de lichaamsborstel NIET in het gezicht en de schaam-
streek! Gebruik de lichaamsborstel NIET op dieren! De lichaamsborstel is niet geschikt voor kinderen die jonger zijn 
dan 8 jaar! De lichaamsborstel 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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6. Beschrijving van het apparaat

1

23

4 5

1 Lichaamsborstel 4 Reinigingskop: voor de dagelijkse reiniging

2 AAN-/UIT-/snelheidstoets 5 Peelingkop: voor een revitaliserende peeling

3 Deksel van het batterijvak

7. Ingebruikname

7.1 Batterijen plaatsen
Draai het deksel van het batterijcompartiment open. Plaats 4 AA-batterijen 
overeenkomstig de markering in het apparaat. Plaats het deksel van het bat-
terijcompartiment op de juiste wijze weer terug. 

7.2 Borstelkop kiezen en aanbrengen
Het apparaat beschikt over 2 verschillende opzetstukken.
Reinigingskop: voor de dagelijkse reiniging
Peelingkop: voor een peeling onder de douche en in bad, voor het voorzichtig verwijderen van overtollige huiddeeltjes

1. Plaats het gewenste opzetstuk zoals weergegeven voorzichtig op de 
lichaamsborstel tot het hoor- en voelbaar vastklikt.

2. Verwijder het opzetstuk na gebruik door het weer voorzichtig van de li-
chaamsborstel los te trekken.

8. Gebruik

8.1 Reinigingsbehandeling
De reinigingsbehandeling met de reinigingskop is ideaal voor de dagelijkse reiniging van de huid van het lichaam. 
Ga als volgt te werk om met de reinigingsbehandeling te beginnen:
1. Zorg ervoor dat de reinigingskop op de lichaamsborstel is geplaatst.

2. Druk op de AAN-/UIT-/snelheidstoets om de lichaamsborstel in te schakelen. De reinigingskop begint te draaien. 
We adviseren u om met de langzame snelheidsstand te beginnen. Druk nogmaals op de AAN-/UIT-/snelheidstoets 
om de snelle snelheidsstand te selecteren. 

3. Beweeg de lichaamsborstel met ronddraaiende bewegingen zacht over de huid van uw lichaam. Begin bij de 
voeten en werk vanaf daar naar boven richting de benen, het zitvlak, de buik, de rug, de borst, de armen en de 
handen. Gebruik de lichaamsborstel NIET in het gezicht en NIET in de schaamstreek. Als de behandeling onaan-
genaam aanvoelt, stopt u de behandeling of verlaagt u de snelheidsstand.
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 Aanwijzing
Om een aangename behandeling te garanderen, mag u de ronddraaiende borstelkop niet te hard op de huid druk-
ken. Behandel een bepaald deel van de huid niet langer dan 20 seconden.

4. Druk nogmaals op de AAN-/UIT-/snelheidstoets om de reinigingsbehandeling te beëindigen. De lichaamsborstel 
wordt uitgeschakeld.

8.2 Peelingbehandeling
De peelingbehandeling met de peelingkop is uitermate geschikt voor een zachte peeling voor het verwijderen van af-
gestorven of droge huiddeeltjes. Voer deze behandeling niet vaker dan 2x keer per week uit. Voer de peelingbehande-
ling altijd onder de douche of in bad uit.
Ga als volgt te werk om met de peelingbehandeling te beginnen:
1. Zorg ervoor dat de peelingkop op de lichaamsborstel is geplaatst.

2. Bevochtig de peelingkop. 

3. Bevochtig de huid van uw lichaam.

4. Breng rechtstreeks op de borstelharen van de peelingkop douchegel of reinigingslotion aan.

5. Druk op de AAN-/UIT-/snelheidstoets om de lichaamsborstel in te schakelen. De peelingkop begint te draaien. We 
adviseren u om met de langzame snelheidsstand te beginnen. Druk nogmaals op de AAN-/UIT-/snelheidstoets om 
de snelle snelheidsstand te selecteren.

6. Beweeg de lichaamsborstel met ronddraaiende bewegingen zacht over de huid van uw lichaam. Begin bij de 
voeten en werk vanaf daar naar boven richting de benen, het zitvlak, de buik, de rug, de borst, de armen en de 
handen. Gebruik de lichaamsborstel NIET in het gezicht en NIET in de schaamstreek. Als de behandeling onaan-
genaam aanvoelt, stopt u de behandeling of verlaagt u de snelheidsstand.

 Aanwijzing
Om een aangename behandeling te garanderen, mag u de ronddraaiende borstelkop niet te hard op de huid druk-
ken. Behandel een bepaald deel van de huid niet langer dan 20 seconden.

7. Druk nogmaals op de AAN-/UIT-/snelheidstoets om de peelingbehandeling te beëindigen. De lichaamsborstel 
wordt uitgeschakeld.

8. Reinig uw huid vervolgens grondig met water om alle restanten van uw huid te verwijderen.

9. Dep uw huid met een handdoek droog en breng vervolgens met gelijkmatige, draaiende bewegingen een vochtin-
brengende crème op de huid aan.

10.  Reinig het opzetstuk na elk gebruik grondig met water.

9. Reiniging en onderhoud 

9.1 Opzetstukken reinigen

 LET OP

Trek het opzetstuk van het apparaat voordat u het reinigt. 
• Reinig het opzetstuk na elk gebruik grondig met water.

9.2 Lichaamsborstel reinigen 
• Reinig de lichaamsborstel alleen op de voorgeschreven manier.
• Reinig de lichaamsborstel na gebruik met een zachte, licht vochtige doek. Bij ernstige verontreiniging kunt u de doek 

licht met zeepsop bevochtigen. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
• Stel de lichaamsborstel niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen 

en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).

9.3 Opzetstukken vervangen
• Voor een optimale reiniging van de huid van het lichaam adviseren wij u de opzetstukken na een gebruik van 4 maan-

den te vervangen. 



7

10. Toebehoren en reserveonderdelen
Verkrijgbaar in de winkel of via het betreffende servicepunt (zie lijst met servicepunten).

Borsteltype Gebruiksdoel Vervanging Artikel-/bestelnummer

Reinigingskop Dagelijkse reiniging Na 4 maanden 605.14

Peelingkop Zachte peeling onder de douche Na 4 maanden 605.15

11. Wat te doen bij problemen

Probleem Oplossing
Het apparaat kan niet worden 
ingeschakeld.

Vervang de batterijen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.  Als het apparaat 
nog steeds niet kan worden ingeschakeld, neemt u contact op met de klantenservice.

Het apparaat reinigt niet meer 
zo goed als in het begin.

De borstelharen van het opzetstuk zijn versleten. Vervang het opzetstuk. Als u geen 
reserve-opzetstukken meer hebt, kunt u deze nabestellen (zie hoofdstuk “10. Toebe-
horen en reserveonderdelen”).

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

12. Verwijdering
• Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden 

weggegooid. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. 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 batterijen in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het 
afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de batterijen 
correct te verwijderen.

• Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen: 
 Pb = batterij bevat lood,
 Cd = batterij bevat cadmium, 
 Hg = batterij bevat kwik.

13. Technische gegevens

Voeding 4 x 1,5 V  Batterie AA
Afmetingen 40,5 x 10 x 8,2 cm
Gewicht ca. 330 g

14. Garantie/service
Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (hierna “Beurer” genoemd) verleent onder de hierna genoemde 
voorwaarden en in de hierna beschreven omvang garantie voor dit product.
 
De hierna genoemde garantievoorwaarden laten de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper uit de 
koopovereenkomst met de koper onverlet. 
De garantie geldt bovendien onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.

Beurer garandeert de probleemloze werking en de volledigheid van dit product.

De wereldwijde garantieperiode bedraagt 3 jaar vanaf het moment van aankoop van het nieuwe, ongebruikte product 
door de koper.

Deze garantie geldt alleen voor producten die de koper als consument heeft aangeschaft en die de koper uitsluitend 
voor persoonlijke doeleinden in het kader van thuisgebruik gebruikt.
Het Duitse recht is van toepassing.
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Als dit product tijdens de garantieperiode onvolledig of wat betreft de werking gebrekkig overeenkomstig de volgende 
bepalingen blijkt te zijn, zal Beurer overeenkomstig deze garantievoorwaarden een gratis vervangende levering of re-
paratie verzorgen.

Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op met de lokale verkoper: zie de meege-
leverde lijst “Service International” met serviceadressen. 

De koper krijgt dan nadere informatie over de afwikkeling van de garantieclaim, bijvoorbeeld over waar hij het product 
naartoe moet sturen of welke documenten nodig zijn. 

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper 
 – een kopie van de factuur/aankoopbon en 
 – het originele product 

aan Beurer of een geautoriseerde partner van Beurer kan overleggen.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn 
 – slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product;
 – met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of verbruikt worden (bijvoorbeeld batterijen, 

accu’s, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, opzetstukken en inhalatortoebehoren); 
 – producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van de gebruiksaanwijzing gebruikt, gereinigd, 

opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper of door een niet door Beurer geautoriseerd ser-
vicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn; 

 – schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecenter en klant ontstaat;
 – producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn;
 – gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aanspraken uit productaan-

sprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen bestaan). 

Reparaties of een complete vervanging verlengen in geen geval de garantieperiode. 
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Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)  
www.beurer.com • beurer.healthguide.com • beurer-gesundheitsratgeber.com


