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Aparat de masaj pe unde infraroşii 

 

 
 
Stimate client, 

 
Suntem foarte bucuroşi că aţi decis să achiziţionaţi un produs din gama comercializată de compania noastră. Numele nostru este 

garanţia asigurării unei calităţi înalte şi a produselor integral testate din gama vizând încălzirea corpului uman, măsurarea  

greutăţii corporale, a tensiunii arteriale, a temperaturii corpului, a pulsului, terapia uşoară, masaj şi aerisire. 
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni pentru o folosire atentă şi să le păstraţi pentru o folosire ulterioară; asiguraţi-vă că le puneţi 

la dispoziţia altor utilizatori şi să respectaţi informaţiile pe care le conţin. 

 
Cu cele mai bune gânduri, 

Echipa Beurer 

 
1. Observaţii Importante 

• Conectaţi dispozitivul doar la o sursă de alimentare având tensiunea (voltajul) indicat pe plăcuţa aparatului. 

• Ca şi în cazul oricărui dispozitiv electric, dispozitivul de masaj ar trebui utilizat cu grijă şi atenţie cu scopul 

evitării producerii de şocuri electrice: 

 deconectaţi cablul de alimentare imediat după utilizare. 

 preveniţi orice contact cu apa (cu excepţia cazurilor când îl curăţaţi cu o cârpă uşor umezită). 

Apa nu trebuie să ajungă niciodată în interiorul aparatului. Nu scufundaţi niciodată aparatul în 

apă. Nu utilizaţi niciodată aparatul în baie, la duş, în piscină sau deasupra unui bazin plin cu 

apă. Dacă, în ciuda acestor măsuri de precauţii, apa a reuşit să pătrundă în interiorul carcasei aparatului, 
deconectaţi-l imediat şi contactaţi-vă distribuitorul sau atelierul (service-il) de reparaţii. 

 Dispozitivul în general şi cablul de alimentare în special ar trebui verificate înainte de utilizare pentru 

depistarea oricăror eventuale deteriorări. 

 Nu cuplaţi dispozitivul la sursa de alimentare dacă cablul de alimentare este deteriorat. Contactaţi-vă 

distribuitorul sau atelierul de reparaţii. 

 Reparaţiile trebuie efectuate doar de către atelierul de reparaţii sau de către distribuitorii autorizaţi. 

 Nu ţineţi suspendat şi nu transportaţi niciodată dispozitivul ţinându-l de cablul de alimentare al acestuia. 

 Dacă apare vreo defecţiune pe parcursul utilizării, opriţi-l imediat şi scoateţi-l din priză. 

 Dispozitivul este destinat doar pentru scopurile descrise în acest manual de instrucţiuni. Producătorul nu îşi 

asumă nici o responsabilitate ca urmare a survenirii de eventuale vătămări corporale ca urmare a utilizării 

necorespunzătoare sau neatente a acestuia. 

 Nu utilizaţi nici un fel de accesorii de masaj altele decât cele furnizate împreună cu dispozitivul. 

• Dispozitivul este destinat doar pentru utilizare individuală şi nu pentru scopuri medicale (spitaliceşti) sau 

comerciale. 

• Nu folosiţi dispozitivul în mod continuu pentru o perioadă mai lungă de 20 de minute pentru a evita 

supraîncălzirea acestuia. Lăsaţi dispozitivul să se răcească înainte de reutilizarea acestuia. Suprafaţa 

dispozitivului se încălzeşte pe parcursul utilizării sale. Persoanele insensibile la căldură ar trebui să manifeste o 

atenţie sporită la contactul cu această suprafaţă pentru a evita arsurile. 

• Nu introduceţi niciodată obiecte prin orificiile aparatului în interiorul acestuia. Asiguraţi-vă că părţile mobile ale 

aparatului se pot deplasa întotdeauna uşor şi că nu există obiecte sau degete care să blocheze mişcarea acestora.  

Asiguraţi-vă ca nu ajung fire de păr în interiorul aparatului. Purtaţi o cască de cap dacă este cazul. 

• Opriţi dispozitivul şi deconectaţi-l din priză atunci când ataşaţi sau detaşaţi mânerul sau oricare alte accesorii 

(părţi detaşabile) ale aparatului. 

• Nu acoperiţi niciodată aparatul atunci când acesta este în stare de funcţionare (de exemplu cu pături, perne, etc.) 

• Nu utilizaţi niciodată aparatul nesupravegheat, în special dacă se află în apropiere. 

• Copiii, persoanele neajutorate sau cu dizabilităţi trebuie să utilizeze aparatul doar sub supravegherea unui adult 

sau trebuie să fie familiarizate foarte bine cu aparatul acesta înainte de utilizarea acestuia. 

• Vă rugăm să nu utilizaţi aparatul pe animale domestice sau animale de companie. 

• Persoanele cu aparat de reglare a ritmului cardiac (pacemaker) le este recomandat a-şi consulta medicul înainte 

de utilizarea acestui dispozitiv de masaj şi să nu ăl utilizeze niciodată în zona inimii. 

• Nu utilizaţi niciodată dispozitivul pe pielea inflamată, umflată, arsă sau pe zonele cu leziuni ale acesteia. 

• Următoarele părţi ale corpului nu ar trebui masate: oasele ( de ex. articulaţii, încheieturi, şira spinării), 

terminaţiile altor zone sensibile ale corpului. 

• Nu utilizaţi aparatul dacă suferiţi de răceala cu febră, vene varicoase, tromboză, inflamaţii ale venelor, icter, 

forme de diabet, în cazul sarcinii, în caz de afecţiuni ale nervilor (de ex. sciatică) sau în cazul unor inflamaţii 
acute. În aceste cazuri vă rugăm să vă consultaţi medicul. 

• Nu utilizaţi dispozitivul atunci când staţi în pat. Nu trebuie sa adormiţi niciodată pe parcursul utilizării acestuia. 
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2. Descrierea dispozitivului 

 

 
  

Unde:  

A Buton de control al masajului (viteza de masaj reglabilă în trepte) 
B comutator cu culisare: 

 OFF (OPRIT) 

 M – Masaj 
 M+H – Masaj şi radiaţie termică (căldură) pe infraroşii 

C Suprafaţa de masaj cu căldură pe infraroşii 

D Dispozitiv de strângere pentru cureaua de mână 
E Butoane pentru blocarea mânerului 

F Cablul de alimentare 

G Mâner detaşabil anti-alunecare 
H Părţi detaşabile ca accesorii de aderenţă: 

 - accesoriu cu aderenţă uşoară 

 - accesoriu cu aderenţă puternică (cu cap) 

I Capul de masaj 

J Priza (cureaua) de mână 

K Mufei de cuplare cu protecţie 
 

3. Utilizarea aparatului 

 

Scopul utilizării: aparatul este utilizat doar pentru masajul corpului uman. 

Decideţi dacă doriţi să utilizaţi dispozitivul de masaj cu mânerul său ataşabil său fără acesta, în acest din urmă caz utilizând 

priza (cureaua) de mână. Pentru a îndepărta mânerul, apăsaţi puternic pe cele două butoane de retenţie de pe fiecare parte a 
mânerului şi trageţi afară mânerul din capul de masaj. Introduceţi mufa de cuplare cu protecţie în spatele capului de masaj. 

Introduceţi-vă palma sub priza (cureaua) de mână. Utilizarea sistemului de prindere Velcro vă permite reglarea lungimii 

cureluşei de mână astfel încât să puteţi ţine uşor capul de masaj în palma dvs. şi sa-l orientaţi facil. 
Dacă doriţi să ataşaţi din nou mânerul, prima dată scoateţi mufa de cuplare cu protecţie şi re-ataşaţi mânerul până ce un 

sunet vă anunţă cuplarea acestuia. Cablul de alimentare porneşte din suportul mânerului. 

Puteţi masa cu sau fără ajutorul accesoriilor de aderenţă detaşabile. E suficient să alegeţi accesoriul corespunzător tipului 
de aderenţă pe care îl preferaţi. Cu ajutorului tipului de tratament M+H – Masaj şi radiaţie termică (căldură) pe infraroşii -, 

orice accesoriu de aderenţă va preveni furnizarea de căldură de la sursa de radiaţii în infraroşu- ca urmare, ar trebui să 

utilizaţi dispozitivul doar pe funcţia M – masaj, dacă, în prealabil, aţi montat cu accesoriu de masaj pentru aderenţă. 
Asiguraţi-vă de faptul că dispozitivul este oprit înainte de introducerea cablului de alimentare. Porniţi aparatul prin 

comutarea butonului cu culisare la una din poziţiile: 

„M“ („doar masaj“) sau 
„M+H“ („Masaj şi radiaţie termică – căldură - pe infraroşii“). 

Fixaţi viteza de masaj dorită cu ajutorul butonului de control al masajului. Amplasaţi dispozitivul pe acea parte a corpului 
pe care doriţi să o masaţi. Puteţi sta în picioare, sta jos sau sta întins şi vă puteţi masa fie pe dumneavoastră fie masa pe 

altcineva. Intensitatea masajului poate varia prin exercitarea unei presiuni mai ridicate sau mai scăzute pe dispozitivul de 

masaj. Nu masaţi niciodată o anume parte a corpului în continuu, pentru mai mult de 3 minute, fără ca să treceţi, între timp, 
la o altă parte a corpului. După utilizarea aparatului pentru o perioadă de maximum 20 de minute, opriţi-l din nou, 

deconectaţi-l de la sursa de alimentare şi lăsaţi-l să se răcească. Depozitaţi aparatul într-un loc uscat. 

 
4. Curăţare 

Pentru a curăţa dispozitivul scos deja din priză şi după ce se acesta s-a răcit, ştergeţi-l cu o cârpă uşor umezită. Puteţi folosi 

pe post de agent de curăţare un detergent moale. Totuşi, asiguraţi-vă că apa nu ajunge niciodată în interiorul aparatului. Nu 
folosiţi aparatul din nou până ce acesta nu este complet uscat. 

 

5. Reciclare 

Vă rugăm să reciclaţi dispozitivul în concordanţă cu prevederile directivei 2002/96/EG – WEE (Waste Electrical and 

Electronic Equipment –Deşeurile de echipamente electrice şi electronice). Dacă aveţi orice fel de întrebări şi 

nelămuriri, vă rugăm să vă adresaţi autorităţilor locale responsabile cu reciclarea materialelor. 
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