
RO Aparat de ras Wet & Dry 
 Instrucțiuni de utilizare
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1. PACHETUL DE LIVRARE
Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și 
conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă 
defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați 
produsul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menți-
onată.

1 x aparat de ras Wet & Dry
2 x accesoriu tip trimmer (4 mm și 8 mm)
1 x accesoriu de exfoliere
1 x accesoriu de netezire pentru un contact mai bun cu pielea
1 x capac de protecție
1 x geantă de depozitare
1 x pensulă de curățare
1 x cablu de încărcare USB-C
1 x stație de încărcare și depozitare

ROMÂNĂ

Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare. Respectați indicați-
ile de avertizare și de siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare pen-
tru consultarea ulterioară. Puneți instrucțiunile de utilizare la dispoziția 
altor utilizatori. La predarea aparatului, înmânați și instrucțiunile de uti-
lizare.
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2. INDICAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA
 AVERTIZARE

• Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost conceput și în 
modul specificat în aceste instrucțiuni de utilizare.

• Aparatul este destinat exclusiv utilizării la domiciliu/în mediul privat, 
nu în domeniul comercial.

• Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu 
capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență 
și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt suprave-
gheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță 
a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.

• Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
• Componenta ținută în mână trebuie decuplată de la cablul de conec-

tare înainte de curățarea cu apă.
• Dacă folosiți aparatul în baie, trebuie să scoateți ștecherul din priză 

după încărcare, deoarece apropierea față de apă reprezintă un peri-
col, chiar dacă aparatul este oprit.

• În cazul în care aparatul cade în apă, în ciuda tuturor măsurilor de 
precauție, scoateți imediat ștecărul de rețea din priză! Nu introduceți 
mâna în apă! Pericol de electrocutare!

• Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie 
efectuate de copii fără a fi supravegheați.

• Ca protecție suplimentară se recomandă instalarea unui sistem de 
protecție împotriva curentului vagabond RCD cu un curent de de-
clanșare nominal de maximum 30 mA în circuitul electric al băii.

• Nu sunteți autorizat în niciun caz să demontați sau să reparați apara-
tul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări irepro-
șabile. În cazul nerespectării, pierdeți garanția.
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• Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie 
efectuate de copii fără a fi supravegheați.

• Dispozitivul trebuie alimentat numai cu tensiune foarte joasă de 
siguranță.

• Pericol de sufocare! Nu lăsați materialele de ambalare la îndemâna copiilor.
• Nu utilizați aparatul în cazul în care prezentați eritem solar, răni deschise, eczeme sau 

tăieturi la nivelul feței.
• În cazul defectării sau deteriorării, aparatul trebuie reparat de către un atelier de speciali-

tate calificat.
• Protejați aparatul și accesoriile împotriva șocurilor, umezelii, impurităților, fluctuațiilor pu-

ternice de temperatură și acțiunii directe a radiațiilor solare.

Utilizarea conform destinației
Aparatul de ras Wet & Dry (aparatul prezentat în continuare) este destinat exclusiv pentru 
tăierea și tunderea părului corporal uman. Nu utilizați aparatul pe animale sau obiecte!

 Indicații privind manipularea acumulatoarelor
• În cazul în care lichidul din celula acumulatorului intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți 

locurile afectate cu apă și solicitați asistență medicală.
• Protejați acumulatoarele de căldura excesivă.
• Pericol de explozie! Nu aruncați acumulatoarele în foc.
• Nu dezasamblați, nu deschideți sau nu rupeți acumulatoarele.
• Înainte de utilizare, acumulatoarele trebuie încărcate corect. Pentru o încărcare corectă, 

trebuie să respectați întotdeauna indicațiile producătorului, respectiv informațiile din aces-
te instrucțiuni de utilizare.

• Înainte de prima punere în funcțiune, încărcați complet acumulatorul. Pentru a atinge cea 
mai lungă durată de viață posibilă a acumulatorului, încărcați acumulatorul complet de cel 
puțin 2 ori pe an. 

• Dispozitivul conține baterii care nu pot fi înlocuite.
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3. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR
Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate 
următoarele simboluri:

AVERTIZARE
Indicație de avertizare privind pericolele 
de vătămare sau pericolele pentru 
sănătatea dumneavoastră.

ATENȚIE
Indicație de siguranță privind posibile 
defecțiuni ale aparatului/accesoriilor.

Informații privind produsul
Indicație privind informații importante

S-a demonstrat că produsele îndeplinesc 
cerințele reglementărilor tehnice ale 
Uniunii Economice Eurasiatice (UEE)

 

Separați componentele ambalajului și 
eliminați-le conform reglementărilor 
locale.

Citiți instrucțiunile

B

A

Marcaj pentru identificarea materialului 
de ambalare. 
A = Abrevierea pentru material, B = 
Numărul materialului: 
1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și 
carton

Separați produsul și componentele 
ambalajului și eliminați-le în conformitate 
cu reglementările locale.

Marcajul CE
Acest produs îndeplinește cerințele 
directivelor europene și naționale în 
vigoare.

Eliminare ca deșeu în conformitate 
cu prevederile Directivei CE privind 
deșeurile de echipamente electrice și 
electronice - WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment)

Producător
Curent continuu
Aparatul este adecvat numai pentru 
curent continuu

 Poate fi utilizat în cadă sau sub duș. Marcaj de evaluare a conformității, 
Regatul Unit

4. DESCRIEREA APARATULUI
Desenele aferente sunt ilustrate la pagina 3.

1  Cap de ras 6  Accesoriu pentru exfoliere 
2  Tastă PORNIRE/OPRIRE 7   Accesoriu de netezire pentru un contact mai 

bun cu pielea
3  Indicator de control pentru încărcare 8  Accesoriu tip trimmer (4 mm)
4  Stație de încărcare și depozitare 9  Accesoriu tip trimmer (8 mm)
5  Accesoriu de ras 10 Capac de protecție
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5. UTILIZAREA
Aparatul ar trebui încărcat numai cu un adaptor de rețea cu capacitate de minimum 1 A.

1. Anterior primei utilizări, încărcați complet aparatul, timp de aprox. 90 de minute. Puteți încărca aparatul 
direct (imaginea A ) sau îl puteți conecta la stația de încărcare și depozitare 4  (imaginea B ). Conec-
tați stația de încărcare și depozitare 4  sau aparatul cu un adaptor de rețea corespunzător (adaptorul 
de rețea nu este inclus în pachetul de livrare) sau prin intermediul unui aparat cu interfață adecvată.

2. În timpul încărcării, indicatorul de control pentru încărcare luminează intermitent 3 . Imediat ce acumu-
latorul s-a încărcat complet, indicatorul de control pentru încărcare 3  luminează continuu. Aparatul este 
acum pregătit de funcționare. Cu acumulatorul încărcat, aparatul poate funcționa aprox. 60 de minute.

3. Pentru a porni aparatul apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE 2 . 
4. Pentru a crește treapta de viteză, apăsați din nou tasta PORNIRE/OPRIRE 2 .
5. Deplasați aparatul încet, uniform și fără a aplica presiune, cu partea iluminată împotriva direcției de 

creștere a părului (imaginea C ). Deoarece firele de păr nu cresc întotdeauna într-o singură direcție, 
deplasați aparatul pe piele în diferite direcții pentru a obține un rezultat optim. Aparatul poate fi utilizat 
pe pielea uscată sau la duș ori în cadă.

6. Pentru a opri aparatul, apăsați din nou tasta PORNIRE/OPRIRE 2 . Dacă, în timpul funcționării cu 
acumulator, indicatorul de control pentru încărcare 3  luminează intermitent roșu, acumulatorul este 
aproape descărcat.

7. Cu ajutorul accesoriilor tip trimmer 8  / 9  puteți tăia părul la două lungimi diferite:  
Accesoriu tip trimmer de dimensiuni mici 8 : 4 mm 
Accesoriu tip trimmer de dimensiuni mari 9 : 8 mm 
În acest sens, așezați accesoriul tip trimmer dorit 8  / 9  pe accesoriul de ras 5  (imaginea E  ).

8. Accesoriu de netezire 7 : Pentru o senzație plăcută la nivelul pielii în timpul rasului. Adecvat în spe-
cial pentru firele de păr foarte scurte. În acest sens, pentru un contact mai bun cu pielea, așezați 
accesoriul de netezire 7  pe accesoriul de ras 5  (imaginea F ).

9. Accesoriu de exfoliere 6 : Îndepărtează pielea uscată sau moartă și încetinește creșterea părului. 
Îndepărtați accesoriul de ras 5  trăgând ușor de acesta. Așezați din nou accesoriul de exfoliere 6  
(imaginea D ).

Protecție în timpul călătoriilor
Aparatul dispune de o protecție în timpul călătoriilor. Atunci când protecția în timpul călătoriilor este 
activată, nu este posibilă pornirea aparatului. Protecția în timpul călătoriilor previne pornirea accidentală 
a aparatului (de exemplu, atunci când se află în portbagaj, în timpul călătoriilor).
1. Pentru a activa protecția în timpul călătoriilor, țineți apăsată tasta PORNIRE/OPRIRE 2  timp de 3 se-

cunde. Indicatorul de control pentru încărcare 3  se aprinde intermitent. Aparatul este acum blocat. 
Dacă, atunci când este activată protecția în timpul călătoriilor, apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE 2 , 
indicatorul de control pentru încărcare 3  luminează, de asemenea, intermitent scurt.
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2. Pentru a dezactiva protecția în timpul călătoriilor, țineți din nou apăsată tasta PORNIRE/OPRIRE 2  
timp de 3 secunde. Indicatorul de control pentru încărcare 3  se aprinde intermitent. Acum, aparatul 
este deblocat. 

6. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

 Pericol de electrocutare!
Scoateți aparatul din priză înainte de orice operațiune de curățare. Curățați aparatul numai conform 
instrucțiunilor.
1. Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau perii dure!
2. Scoateți accesoriul de ras 5  de pe capul de ras 1  (imaginea D ).
3. Folosind pensula de curățare, îndepărtați excesul de păr de la nivelul accesoriului de ras 5 . 
4. Folosind pensula de curățare, îndepărtați excesul de păr de la nivelul accesoriului de ras 5 .
5. Apoi, curățați temeinic accesoriul de ras 5  și aparatul sub jet de apă.
6. Utilizați din nou aparatul doar atunci când acesta este complet uscat. 

7. ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB
Pentru a achiziționa accesorii și piese de schimb, accesați www.beurer.com sau adresați-vă punctului 
de service din țara dumneavoastră (conform listei cu adrese ale punctelor de service). De asemenea, 
accesoriile și piesele de schimb sunt disponibile în comerț. Se recomandă înlocuirea o dată la 12 luni.
Denumire Număr de articol, respectiv 

număr de comandă
2 x accesoriu de ras și x 1 accesoriu de exfoliere 576.28

8. ELIMINAREA CA DEȘEU
În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat cu reziduurile menaje-
re la finalul duratei de viață. Eliminarea ca deșeu se poate realiza prin intermediul centrelor de 
colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor 
Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Elec-
trical and Electronic Equipment). Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale respon-
sabile pentru eliminarea deșeurilor.
Bateriile nu trebuie eliminate ca deșeu la gunoiul menajer. Acestea pot conține metale grele toxice și 
trebuie eliminate ca deșeu special.
Bateriile care conțin substanțe toxice prezintă aceste simboluri: 
Pb = bateria conține plumb,
Cd = bateria conține cadmiu, 
Hg = bateria conține mercur.
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9. DATE TEHNICE
Model HL 36 Acumulator:

Capacitate
Tensiune nominală
Denumirea tipului

600 mAh
3,7 V
Litiu-ion

Greutate 123 g
Dimensiuni aparat 16,2 x 5,0 x 5,0 cm
Intrare aparat 5,0 V  1,0 A
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură tehnică.
Declarația de conformitate pentru acest produs poate fi accesată la următoarea adresă:  
https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php

10. GARANȚIE
Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție 
inclusă în pachetul de livrare.
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