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Română

Stimată clientă, stimate client,
Ne bucurăm că aţi ales un produs din gama noastră. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, 
testate în mod amănunţit din domeniile căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, 
masaj, aer şi frumuseţe.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, să le păstraţi pentru consultarea ulterioară, să 
le puneţi la dispoziţie şi altor utilizatori şi să respectaţi indicaţiile.

Cu deosebită consideraţie
Echipa dumneavoastră Beurer 

 AVERTIZARE
•	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.

•	Cablul	de	racordare	la	reţea	al	acestui	aparat	nu	poate	fi	înlocuit.	Dacă	
se	deteriorează	cablul,	aparatul	trebuie	eliminat	ca	deşeu.

•	Nu	introduceţi	obiecte	în	orificiile	aparatului	sau	între	părţile	mobile.	
Asiguraţi-vă	că	piesele	mobile	se	pot	mişca	întotdeauna	liber.

•	Nu	vă	prindeţi	sau	forţaţi	nicio	parte	a	corpului,	în	special	degetele,	între	
elementele	de	masaj	mobile	sau	suporturile	acestora.
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• Aparat pentru masaj shiatsu la picioare
• Prezentele instrucţiuni de utilizare
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2. Explicaţia simbolurilor
Următoarele simboluri apar în instrucţiunile de utilizare şi pe plăcuţa de identificare:

 AVERTIZARE  Indicaţie de avertizare privind pericolele de accident sau pericolele pentru 
  sănătatea dumneavoastră.

 ATEnŢIE Indicaţie de siguranţă privind posibile defecţiuni ale aparatului/accesoriilor.

 Indicaţie Indicaţie privind informaţii importante.

 Aparatul prezintă izolaţie dublă de protecţie şi corespunde, prin urmare, clasei de protecţie 2.

3. Despre masajul shiatsu
Shiatsu reprezintă o formă de masare a corpului uman care a apărut în urmă cu aproximativ 100 de ani în 
Japonia şi care se bazează pe conceptele medicinii chineze tradiţionale. Principiul de bază al acestei tehnici 
este sistemul traseelor energetice (sistemul meridianelor) din corpul omenesc.
Scopul masajului shiatsu este îmbunătăţirea stării fizice, emoţionale şi spirituale a persoanei tratate. Pentru 
aceasta trebuie să se înlăture blocajele şi acumulările energetice de pe meridiane, precum şi să se stimuleze 
capacitatea de autoreglare a corpului.
Terapeutul shiatsu reuşeşte acestea exercitând presiune prin mişcări fluide de-a lungul traseelor energetice 
(meridianelor). Deşi traducerea literală a cuvântului shiatsu este „presiunea degetelor”, acest tip de masaj 
implică exercitarea de presiune nu numai cu degetele, ci şi cu podul palmei, coatele şi genunchii. Terapeutul 
obţine presiunea necesară aplicând întreaga greutate a corpului său asupra pacientului.

4. Prezentare
În aparatul dumneavoastră de masaj shiatsu se află 18 capete de masaj rotative, care imită mişcările de 
presiune şi de frământare caracteristice masajului shiatsu.
Relaxaţi-vă	picioarele	şi	întregul	corp	folosind	acest	aparat	de	masaj	pentru	picioare.

Vă veţi putea bucura de următoarele efecte binefăcătoare:
• stimularea irigaţiei sangvine,
• favorizarea regenerării celulelor,
• revitalizarea şi înviorarea picioarelor,
• destinderea muşchilor tensionaţi.

Aparatul este destinat numai uzului propriu, nu este prevăzut pentru uzul medical sau comercial. 

5. Utilizare conform destinaţiei
Acest	aparat	este	conceput	pentru	masarea	picioarelor.	Nu	utilizaţi	aparatul	pentru	masaj	dacă	vă	regăsiţi	
în	una	dintre	situaţiile	prezentate	în	următoarele	indicaţii	de	avertizare.	În	cazul	în	care	nu	sunteţi	sigur	dacă	
aparatul	de	masaj	este	potrivit	pentru	dumneavoastră,	vă	rugăm	să	consultaţi	medicul.

6. Indicaţii de siguranţă
Nu utilizaţi aparatul de masaj
•  dacă picioarele prezintă modificări patologice sau sunt vătămate (de exemplu, răni deschise, veruci, ci-

uperci),
•  la copii,
•  la animale,
• mai mult de 15 minute.

Acest	aparat	nu	este	destinat	utilizării	de	către	persoane	(inclusiv	copii)	cu	abilităţi	fizice,	senzoriale	sau	
psihice	limitate	sau	care	nu	deţin	experienţă	şi/sau	cunoştinţe	suficiente,	cu	excepţia	cazului	în	care	sunt	
monitorizate	de	o	persoană	competentă	responsabilă	pentru	siguranţa	lor	sau	când	primesc	indicaţii	din	
partea	acestora	la	utilizarea	aparatului.
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Nu lăsaţi niciodată aparatul să funcţioneze nesupravegheat.
Copiii	trebuie	supravegheaţi	pentru	a	nu	se	juca	cu	acest	aparat.

Înainte de a utiliza aparatul de masaj, vă recomandăm să consultaţi medicul, în special
•  dacă nu sunteţi sigur că acest aparat de masaj 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 nu a fost stabilită.

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucţiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi 
tras la răspundere pentru defecţiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

 AVERTIZARE
Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.

Pericol de electrocutare
 AVERTIZARE

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

Prin urmare, utilizaţi aparatul
•  numai la o tensiune de reţea diferită de cea menţionată pe aparat,
•  doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă defecte vizibile,
•  niciodată în timpul unei furtuni.

În cazul defectelor sau deranjamentelor în funcţionare, opriţi imediat aparatul şi scoateţi-l din priză. 
Nu trageţi cablul electric sau aparatul pentru a scoate ştecărul din priză. Nu ţineţi şi nu transportaţi 
niciodată aparatul de cablul de alimentare. Nu apropiaţi cablurile de suprafeţele calde. Nu dezasamblaţi 
aparatul, indiferent de situaţie.

În situaţia în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, este necesară înlocuirea acestuia 
de către producător sau de un centru autorizat de relaţii cu clienţii.

Asiguraţi-vă că aparatul de masaj, comutatorul şi cablul de alimentare nu intră în contact cu apa, 
aburii sau alte lichide. 

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

Nu trageţi, nu răsuciţi şi nu îndoiţi cablul de alimentare. Nu îl perforaţi cu ace sau obiecte ascuţite. Nu 
aşezaţi şi nu trageţi cablul de alimentare peste obiecte ascuţite.

Nu băgaţi niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateţi imediat ştecărul din priză.
Nu utilizaţi aparatul dacă acesta sau accesoriile sale prezintă defecte vizibile.
Nu expuneţi aparatul şocurilor şi nu-l lăsaţi să cadă.

Reparaţii
 AVERTIZARE
•  Reparaţia aparatelor electrice poate fi efectuată numai de către persoane de specialitate. Reparaţii 

efectuate în mod necorespunzătoare pot cauza pericole majore pentru utilizator. Pentru efectuarea 
reparaţiilor, contactaţi Serviciul pentru clienţi sau un comerciant autorizat.

•	 	În	cazul	deteriorării	cablului	de	alimentare,	acesta	trebuie	înlocuit	de	către	un	comerciant	autorizat.
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Pericol de incendiu
 AVERTIZARE 

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucţiuni de utilizare prezintă în anumite 
condiţii pericol de incendiu!

Din acest motiv, nu utilizaţi aparatul de masaj
•  nesupravegheat, în special atunci când se află copii în apropiere,
•  acoperit, de  exemplu, cu o pătură, pernă, ...
•  în apropierea benzinei sau a altor substanţe uşor inflamabile.

manipulare
 ATEnŢIE

Aparatul trebuie oprit la întrerupătorul principal şi scos din priză după fiecare utilizare şi înainte de 
fiecare operaţiune de curăţare.
• Aparatul are o suprafaţă încălzită. Persoanele insensibile la căldură trebuie să fie 
 atente atunci când folosesc aparatul.
•  Trebuie să se evite introducerea obiectelor în orificiile aparatului sau între piesele mobile. Asiguraţi-

vă că piesele mobile se pot mişca întotdeauna liber.
•  Nu vă aşezaţi, nu vă întindeţi şi nu vă poziţionaţi cu toată greutatea pe piesele mobile ale aparatului 

şi nu amplasaţi niciun obiect pe aparat.
•  Protejaţi aparatul împotriva temperaturilor ridicate.

7. Descrierea aparatului
Aparat pentru masaj shiatsu la picioare

1

3

2

4

1   suprafaţă de masaj cu câte 9 capete de masaj 
shiatsu

2  Întrerupător principal 
    0  Oprit
    1 Pornit

3  Tasta  
     apăsat 1 dată: masaj shiatsu
     apăsat de 2 ori: Treapta de viteză 2 cu funcţie 
                                de încălzire
    apăsat de 3 ori: Oprit

4 Picioare reglabile în înălţime

8. Punerea în funcţiune
• Îndepărtaţi ambalajul.
• Verificaţi aparatul, ştecărul şi cablul cu privire la deteriorări. 
• Racordaţi aparatul la reţeaua electrică.
• Mutaţi întrerupătorul principal în poziţia 1.
• Amplasaţi cablul într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.
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9. Utilizare
Descălţaţi-vă	înainte	de	fiecare	utilizare.	Şezând	comod,	aşezaţi	picioarele	pe	capetele	de	masaj.	Alunecarea	
aparatului	este	împiedicată	datorită	picioarelor	de	cauciuc	de	pe	partea	de	jos.
Porniţi	aparatul	de	masaj	mai	întâi	la	întrerupătorul	principal,	iar	apoi	la	butonul	On/Off.	Pentru	a	activa	în	
paralel	funcţia	de	încălzire	şi	treapta	de	viteză	2,	acţionaţi	din	nou	butonul	On/Off.	Apăsaţi	din	nou	On/Off	
pentru	a	opri	aparatul.

Puteţi	regla	picioarele	din	spate	pentru	a	obţine	o	poziţie	de	masaj	optimă.	Pentru	a	ridica	aparatul,	rotiţi	
picioarele	în	sensul	acelor	ceasornicului,	iar	pentru	a-l	coborî,	rotiţi-le	în	sens	contrar	acelor	ceasornicului.

Masajul trebuie resimţit întotdeauna ca plăcut şi relaxant. În cazul în care vă provoacă dureri sau o senzaţie 
de disconfort, întrerupeţi masajul sau schimbaţi poziţia ori presiunea de presare.
•  Nu vă prindeţi sau forţaţi degetele sau alte părţi ale corpului între capetele de masaj rotative şi suporturile 

acestora.

 Indicaţie
•  Folosiţi aparatul de masaj timp de maximum 15 de minute. Dacă durata masajului este mai lungă, 

se pot cauza stimularea excesivă a musculaturii şi o stare de tensionare, nu de relaxare.

Prin masajul unui anumit punct de pe talpă pot fi influenţate organele corespondente. Cu toate ace-
stea, 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.

10. Îngrijire şi depozitare
Curăţare

 AVERTIZARE
•  Scoateţi aparatul din priză înainte de orice operaţiune de curăţare.
•  Curăţaţi aparatul doar conform instrucţiunilor. Se interzice cu desăvârşire pătrunderea de lichide în 

aparat sau accesorii.
•  Aparatul	poate	fi	curăţat	cu	o	cârpă	uşor	umezită.	În	cazul	murdăriei	accentuate,	puteţi	umezi	cârpa	

cu	soluţie	de	săpun.
•  Petele mai mici pot fi îndepărtate cu o cârpă sau un burete umed şi eventual cu o soluţie lichidă 

delicată. Nu utilizaţi detergenţi care conţin solvenţi.
•  Utilizaţi din nou aparatul doar atunci când acesta este complet uscat.

Depozitare
Dacă nu utilizaţi aparatul un timp mai îndelungat, vă recomandăm să îl păstraţi în ambalajul original într-un 
mediu uscat şi fără să fie exercitată presiune la nivelul acestuia.

11. Ce fac în cazul în care apar probleme?
Problemă Cauză Remediere
Capetele de masaj se 
rotesc încet.

Capetele de masaj sunt 
expuse unei sarcini prea 
mari.

Eliberaţi capetele de masaj. 

Capetele de masaj nu 
se mişcă.

Aparatul nu este cuplat la 
reţeaua electrică.

Cuplaţi ştecărul şi porniţi aparatul. 
Mutaţi întrerupătorul principal în poziţia 1.

12. Eliminarea ca deşeu
 ATEnŢIE

Vă rugăm să eliminaţi aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment) privind aparatele electrice şi electronice vechi. 
Pentru întrebări suplimentare adresaţi-vă autorităţii responsabile cu eliminarea deşeurilor.
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