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Stimată clientă, stimate client,
Ne bucurăm că aţi ales un produs din gama noastră de sortimente. Marca noastră este sinonimă cu produse 
de calitate, testate în mod amănunţit din domeniul căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, 
terapie, masaj şi aer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de utilizare, să le păstraţi pentru utilizarea ulterioară, să 
le faceţi accesibile şi altor utilizatori şi să respectaţi indicaţiile.
Cu deosebită consideraţie

A dumneavoastră, Echipa Beurer

Pachet de livrare
• Husă de scaun pentru masaj shiatsu
• Prezentele instrucţiuni de utilizare

 AVERTIZARE
•  Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, 

nu în scop comercial.
•  Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani şi persoane cu capa-

citate fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără experienţă şi 
cunoştinţe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost 
informate cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului şi înţeleg peri-
colele care rezultă din aceasta. 

• Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
•  Lucrările de curăţare şi întreţinere destinate utilizatorului nu trebuie efec-

tuate de copii nesupravegheaţi.
•  În cazul în care cablul de racordare la reţea al acestui aparat este dete-

riorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detaşabil, aparatul 
trebuie să fie eliminat.

•  În cazul defectării sau deteriorării, aparatul trebuie reparat de către o firmă 
de specialitate autorizată.

•  Suprafaţa aparatului este fierbinte. Persoanele care sunt insensibile la 
cãldurã trebuie sã fie atente la utilizarea aparatului.

 

Explicaţiile simbolurilor
Următoarele simboluri apar în instrucţiunile de utilizare şi pe plăcuţa de identificare:
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 AVERTIZARE  Indicaţie de avertizare privind pericolul de accidentare sau privind 
  pericolele pentru sănătatea dumneavoastră.

 ATENŢIE Indicaţie de siguranţă privind posibila defectare a aparatului/accesoriilor.

 Indicaţie  Indicaţie privind informaţiile importante.

 Aparatul prezintă izolaţie dublă de protecţie, încadrându-se prin urmare în clasa de protecţie 2.

 A se utiliza exclusiv în spaţii închise.

1. Prezentare
Prezentare generală
Picioarele joacă în viaţa noastră un rol „portant“ - întreaga greutate a corpului nostru este susţinută 
de ele. Ştiaţi că 26 de oase, 22 de articulaţii şi 107 ligamente alcătuiesc structura stabilă a picioa-
relor noastre? Această capodoperă anatomică doreşte să fie îngrijită. Cumpărând acest Spa pentru 
masajul picioarelor aţi făcut alegerea corectă.
Oscilaţiile uşoare de vibromasaj vă relaxează musculatura tensionată. Deja după puţine minute sunteţi 
mai relaxat, vă simţiţi bine şi sănătos. Acest efect este potenţat în mod suplimentar prin hidromasaj.
O recomandare: Băile calde cu arnică, rozmarin sau extracte de sare de mare vă pun circulaţia în 
mişcare. Băile călduţe cu lavandă sau cimbru sunt foarte indicate pentru picioarele solicitate. 

Acest Spa cu hidromasaj este prevăzut cu:
• Suport de talpă pentru masaj,
• Accesoriu de masaj,
• 3 funcţii: Vibromasaj, hidromasaj şi reglare a temperaturii apei.

2. Utilizare corespunzătoare
Acest aparat este destinat exclusiv pentru îngrijirea picioarelor dumneavoastră.

 Avertizare
Nu utilizaţi Spa-ul pentru picioare
• dacă picioarele prezintă modificări patologice sau sunt vătămate (de exemplu, răni deschise, 
 proeminenţe, ciuperci),
• pentru animale,
• mai mult de 40 de minute (pericol de supraîncălzire); lăsaţi aparatul să se răcească minim 
 15 minute înainte de următoarea utilizare.

Înainte de a utiliza Spa-ul pentru picioare, vă recomandăm să vă consultaţi medicul, în special:
• dacă nu sunteţi sigur/-ă dacă aparatul este potrivit pentru dumneavoastră,
• dacă suferiţi de o afecţiune cronică sau dacă aţi suferit o intervenţie chirurgicală la 
 nivelul piciorului,
• dacă suferiţi de diabet, tromboză,
• dacă suferiţi de afecţiuni ale picioarelor (de exemplu, varice, tromboflebite),
• dacă aveţi dureri a căror cauză este necunoscută.

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în instrucţiuni. Producătorul nu poate fi tras la răspundere 
pentru defecţiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.
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3. Instrucţiuni privind siguranţa
Citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de utilizare! Nerespectarea următoarelor indicaţii poate conduce 
la daune materiale sau vătămări corporale. Păstraţi instrucţiunile de utilizare şi prezentaţi-le şi altor 
utilizatori. Înmânaţi acest manual o dată cu înstrăinarea aparatului.

 Indicaţie
• Nu lăsaţi materialul de ambalare la îndemână copiilor. Există pericolul de asfixiere.
• Înainte de utilizare asiguraţi-vă că aparatul şi accesoriile nu prezintă defecţiuni vizibile.
 În cazul în care aveţi îndoieli nu utilizaţi aparatul şi adresaţi-vă comerciantului 
 dumneavoastră sau Serviciului Clienţi.
• Opriţi imediat aparatul dacă apare o defecţiune în timpul folosirii şi scoateţi ştecherul de 
 reţea din priză. Nu reparaţi personal aparatul, contactaţi Serviciul Clienţi Beurer. Din cauza 
 reparaţiilor necorespunzătoare, utilizatorul se poate expune unor pericole grave.
• Nu trageţi, nu răsuciţi şi nu îndoiţi cablul electric. Nu îl perforaţi cu ace sau obiecte ascuţite.
• Evitaţi poziţionarea cablului electric peste sau contactul acestuia cu obiecte tăioase sau 
 ascuţite.
• Introduceţi ştecherul într-o priză cu protecţie împotriva umidităţii, umezelii şi apei pulverizate.
• Când aparatul este în funcţiune copiii trebuie supravegheaţi.
• Pentru umplere nu este permisă plasarea Spa-ului în cadă, duş sau chiuvetă.
• Nu deschideţi carcasa, indiferent de situaţie.
• Dacă aparatul a căzut sau a suferit alte daune ca urmare a căderii, acesta nu mai trebuie 
 utilizat.
• Reparaţia aparatelor electrice poate fi efectuată numai de către persoanele de specialitate. 
 Din cauza reparaţiilor necorespunzătoare, utilizatorul se poate expune unor pericole grave.

Pericol de electrocutare
 AVERTIZARE

Fiind un aparat electric, acest Spa se va utiliza cu atenţie şi precauţie pentru a evita pericolul 
de electrocutare.

Din acest motiv, nu utilizaţi aparatul 
• la o tensiune de reţea diferită de cea menţionată pe aparat,
• dacă aparatul sau accesoriile acestuia prezintă defecte vizibile,
• în timpul unei furtuni.

În cazul defectelor şi defecţiunilor de funcţionare, opriţi imediat aparatul şi scoateţi-l din priză. 
Nu trageţi cablul electric sau aparatul pentru a scoate ştecherul din priză. Nu ţineţi şi nu susţineţi 
niciodată aparatul de cablu. Păstraţi distanţa între cabluri şi suprafeţele calde.

Nu este permisă racordarea la reţea a aparatului dacă picioarele dumneavoastră sunt deja în apă.
În cazul defectării aparatului se pot produce electrocutări periculoase.
Asiguraţi-vă că ştecherul şi cablul nu intră în contact cu apa sau alte lichide.

Din acest motiv, utilizaţi aparatul 
• doar în spaţii interioare închise (de exemplu, nu îl utilizaţi niciodată în cadă sau la saună).
• doar dacă aveţi mâinile uscate.

Nu scufundaţi niciodată aparatul în apă. Nu încercaţi niciodată să recuperaţi un aparat căzut în 
apă. Scoateţi imediat ştecherul din priză.

Pericol de incendiu
 AVERTIZARE

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucţiuni de utilizare poate cauza 
în anumite condiţii apariţia pericolului de incendiu!
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Din acest motiv, nu utilizaţi aparatul 
• nesupravegheat, în special atunci când există copii în apropiere,
• acoperit, de exemplu, cu o pătură, perne etc.
• în apropierea benzinei sau a altor substanţe uşor inflamabile.
• nu pe un covor cu fibre lungi, deoarece acestea pot acoperi fantele de aerisire.

Manipulare
 ATENŢIE

• Aparatul trebuie decuplat şi scos din priză după fiecare utilizare şi înainte de fiecare 
 operaţiune de curăţare.
• Protejaţi aparatul împotriva temperaturilor ridicate.
• Nu staţi însă niciodată în picioare în Spa.
• Aparatul nu trebuie să fie în priză în timpul umplerii.
• Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul înainte de a-l mişca sau curăţa.

4. Descrierea aparatului

1 2
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6

7

3
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8 1. Protecţie împotriva stropirii
2. Tastă funcţională
3. Marcaj de umplere
4. Bandă hidromasaj
5. Accesoriu de masaj
6.  Picioare de cauciuc (partea inferioară a 

aparatului)
7. Suport de talpă pentru masaj
8. Orificiu pentru golire

5. Utilizarea
Punerea în funcţiune
• Îndepărtaţi ambalajul.
• Verificaţi aparatul, ştecherul de reţea şi cablurile în vederea deteriorărilor.
• Înainte de a cupla Spa-ul, umpleţi-l cu apă caldă sau rece până la cel mult marcajul de umplere 

(aproximativ 4 cm înălţime). Talpa piciorului trebuie să fie acoperită complet cu apă.
• Amplasaţi cablul într-o zonă unde nu există pericolul de împiedicare.
• Plasaţi spa-ul pe o suprafaţă solidă şi plană.

Aşezaţi-vă comod şi puneţi-vă picioarele pe suportul de talpă pentru masaj exercitând o presiune 
uşoară. Nu staţi niciodată în picioare în Spa. Alunecarea aparatului este împiedicată datorită picioarelor 
de cauciuc de pe partea inferioară.

Porniţi aparatul. Pentru aceasta apăsaţi tasta funcţională [2].

Vibromasajul, hidromasajul şi reglarea temperaturii pornesc simultan.
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Accesoriu de masaj
Accesoriu de masaj din mijloc oferă un masaj plăcut picioarelor şi favorizează irigaţia sangvină. Acesta 
poate fi scos pentru a fi curăţat.

 Indicaţie: 
•    Prin masarea unui anumit punct din talpă se pot influenţa organele corespondente. Cu toate  

acestea, se recomandă să vă informaţi cu privire la masarea zonelor reflexogene, consultând 
literatura de specialitate şi un medic, pentru a obţine efectul dorit de dumneavoastră.

•   Sub baza pentru picioare este montat un dispozitiv de încălzire. Apa caldă poate fi menţinută 
caldă pentru un timp prin intermediul dispozitivului de încălzire pornit. Dispozitivul de încălzire 
nu este potrivit pentru încălzirea apei reci. Pentru o acţiune optimă este recomandată o durată 
de masaj de max. 40 de minute.

După utilizare, evacuaţi apa prin orificiul de golire îngust (8) al Spa-ului.  

6. Întreţinere şi păstrare
După utilizare clătiţi aparatul cu apă de la chiuvetă.
Puteţi spăla Spa-ul cu hidromasaj cu o soluţie de curăţare neagresivă (care nu face spumă), de exem-
plu, cu oţet neutru.
Pentru a facilita uscarea canalelor de aer, lăsaţi aparatul să meargă circa 10 secunde fără apă în 
regim de hidromasaj.
Picăturile de apă evacuate la nivelul barei de aerisire pot fi şterse cu o lavetă.

 Indicaţie
• Evitaţi pătrunderea apei în interiorul aparatului!
• Păstraţi Spa-ul în ambalajul original într-un loc uscat.
• Nu lăsaţi aparatul deschis pentru o perioadă mai îndelungată de timp.

7. Date tehnice
Racord la reţea 220-240 – 50/60 Hz  60W

8. Eliminarea deşeurilor
În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat cu reziduurile menajere 
la finalul duratei de viaţă. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare 
corespunzătoare din ţara dumneavoastră. Eliminaţi aparatul conform prevederilor Directivei 
– WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice şi electronice 
vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresaţi-vă autorităţii locale responsabile pentru elimi-
narea deşeurilor.
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