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Română

Aparatele electronice Beurer pentru sănătate şi confort îndeplinesc cerinţele ridicate de calitate, 
funcţionalitate şi design.
Pentru a putea profita în mod optim de avantajele aparatului dvs. de masaj cu infraroşu, vă rugăm să citiţi 
instrucţiunile de utilizare înainte de punerea în funcţiune a aparatului, să le păstraţi pentru utilizarea ulterioară 
şi să le faceţi accesibile şi altor utilizatori.

Ce trebuie să ştiţi
Masajul este recomandat în cadrul tuturor formelor de menţinere a sănătăţii, fitness şi training. În afară de 
potenţarea stării generale de bine acesta este benefic pentru febre musculare, întinderi, probleme circulatorii 
şi stările de oboseală.
Căldura suplimentară a luminii infraroşii potenţează efectul masajului nu numai prin încălzirea superficială a 
pielii ci şi prin stimularea circulaţiei. Astfel sunt acţionate straturile mai profunde ale ţesuturilor şi muşchilor.

Descrierea aparatului
1. Articulaţie rotativă pentru capul de masaj
2. Buton schimbare unghi mâner (4 trepte)
3. Întrerupător glisant
4. Suprafaţă infraroşu
5. Suprafaţă masaj
6. Accesorii masaj

Utilizare 
Porniţi funcţia dorită cu ajutorul întrerupătorului:
 Treapta
 0  Oprit
 M  Vibromasaj
 W  Lumină infraroşie
 W + M  Masaj cald cu infraroşu

Căldură / masaj infraroşu
Împingeţi întrerupătorul pe ‘W’, pentru a încălzi suprafaţa de masaj. Aceasta se aprinde. După câteva minute 
este încălzită şi gata de utilizare.
Atenţie: În cazul încălzirii de durată a suprafeţei de masaj fără 
a se produce contactul cu pielea, temperaturile ar putea fi 
neplăcut de ridicate pentru dvs. De aceea verificaţi înainte de 
aplicare temperatura suprafeţei de masaj cu vârfurile dege-
telor. O încălzire prea puternică poate fi redusă prin oprirea 
pentru scurt timp a căldurii pe bază de infraroşu.
Când suprafaţa de masaj este bine temperată poziţionaţi 
întrerupătorul pe ‘W + M’. Acum puteţi începe masajul cu 
infraroşu.
Cu ajutorul articulaţiei rotative de la nivelul capului de masaj 
şi prin posibilitatea setării confortabile a unghiului mânerului, 
orice regiune a corpului este uşor de atins. Mânerul se poate 
regla prin apăsarea butonului în 4 trepte (a se vedea Fig. nr. 2).
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masaj
Masaţi fără a exercita presiune, efectuând mânere circulare.
Ţineţi pielea pe cât posibil de întinsă pentru a obţine un efect optim.
Figurile indică direcţia ideală pentru masaj:

Pentru intensificarea masajului vă recomandăm să folosiţi următoarele accesorii la nivelul suprafeţei de masaj:

➀ Accesoriu cu perie:      pentru masajul intensiv al pielii; acţionează plăcut şi stimulează circulaţia. 
➁ Accesoriu cu ridicături 2:    pentru masajul profund intensiv şi punctual acţionează deosebit de benefic
  după un efort fizic.
➂ Accesoriu cu ridicături 1:    til intensiv massage ved muskelsmerter og spændinger.
➃ Accesoriu con:  pentru masajul profund intensiv şi punctual acţionează deosebit de benefic  
  după un efort fizic.
Fără accesorii aparatul este utilizat mai ales pentru masajul părţilor sensibile ale corpului ca şi pentru folo-
sirea exclusivă a căldurii cu infraroşu.

Curăţare
Înainte de curăţare scoateţi aparatul din priză.
Frecaţi aparatul cu o cârpă umedă. Accesoriile pot fi curăţate cu soluţie de săpun caldă. Folosiţi numai
soluţii neagresive de curăţare.
Utilizaţi din nou aparatul de masaj cu infraroşu doar după ce acesta s-a uscat complet. 

Indicaţii importante
• Aparatul poate fi racordat numai la tensiunea indicată pe plăcuţa de identificare.
• Ca orice aparat electric şi acest aparat de masaj se va utiliza cu atenţie şi precauţie pentru a evita 

pericolul de electrocutare:
 – Scoateţi din priză cablul imediat după folosire.
 –  Evitaţi orice contact cu apa (în afară de curăţarea cu o cârpă puţin umedă!). Apa nu trebuie să 

pătrundă sub nicio formă în interiorul aparatului. Nu scufundaţi niciodată aparatul în apă. Nu utilizaţi 
aparatul niciodată în cada de baie, sub duş, în piscină sau deasupra unei chiuvete pline cu apă. Dacă 
totuşi a intrat apă sub carcasă, scoateţi imediat aparatul din priză şi contactaţi comerciantul dvs. de 
electrice sau Serviciul Clienţi.

 – Aparatul şi în special cablul de reţea vor fi verificate în ceea ce priveşte eventualele lor deficienţe.
 –  În cazul defecţiunilor la nivelul cablului de reţea, nu-l introduceţi pe acesta sub nici o formă în priză. 

Adresaţi-vă comerciantului de electrice sau Serviciului Clienţi.
 – Reparaţiile pot fi efectuate numai de către Serviciul Clienţi sau de către comercianţii autorizaţi.
 – Nu ţineţi şi nu susţineţi niciodată aparatul la nivelul cablului.
 – Opriţi imediat aparatul dacă apare o defecţiune în timpul folosirii şi scoateţi ştecherul din priză.
• Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucţiuni de utilizare. Producătorul nu 

poate fi tras la răspundere pentru defecţiunile produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau 
neglijente a aparatului.

• Nu folosiţi alte accesorii în afara celor din conţinutul de livrare.
• Aparatul este numai pentru uzul propriu şi nu pentru utilizare medicală sau comercială.
• Nu utilizaţi aparatul mai mult de 15 minute consecutiv pentru a evita supraîncălzirea. Lăsaţi aparatul să 

se răcească înainte de o nouă folosire.
• Suprafaţa aparatului se încălzeşte în timpul utilizării. Persoanele insensibile la căldură sunt rugate să 

fie deosebit de atente.

➀	 	 	 	➁	 	 	➂	 	 	➃
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• Nu acoperiţi niciodată aparatul pornit (pătură, pernă,...)
• Nu lăsaţi niciodată aparatul să funcţioneze nesupravegheat, în special dacă se află copii în preajmă.
• Copii, persoanele neajutorate sau handicapate vor utiliza aparatul numai sub supravegherea persoa-

nelor adulte sau trebuie să devină familiari cu aparatul.
• Nu utilizaţi la copii mici/animale.
• Persoanele care au pacemaker sunt rugate să consulte medicul înainte de utilizarea paratului şi să nu 

maseze sub nici o formă zona inimii.
• Nu utilizaţi aparatul la nivelul pielii şi a părţilor corpului inflamate, arse sau lovite. În afară de aceasta, 

nu au voie să fie masate: oasele (de ex. articulaţii, coloană vertebrală), capul sau alte părţi sensibile 
ale corpului.

• Nu faceţi masaj în cazul răcelilor febrile, a varicelor, trombozelor, inflamaţiilor venoase, icterului, dia-
betului, gravidităţii, afecţiunilor nervilor (sciatică) sau inflamaţilor acute. În aceste cazuri consultaţi 
medicul.

• Nu utilizaţi aparatul de masaj în pat. Nu aveţi voie sub nici o formă să adormiţi în timpul folosirii.

Vă rugăm să eliminaţi aparatul conform prevederilor Directivei WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
În caz de întrebări suplimentare, adresaţi-vă autorităţii locale însărcinate cu eliminarea deşeurilor.

M
G

40
 -

 0
41

4_
R

O
  

N
e 

re
ze

rv
ăm

 d
re

pt
ur

ile
 a

su
pr

a 
er

or
ilo

r 
şi

 m
od

ifi
că

ril
or


