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Stimată clientă, stimate client,
Ne bucurăm că aţi optat pentru un produs din sortimentul nostru. Marca noastră este sinonimă cu 
produse de calitate, testate riguros, din domenii precum căldură, greutate, tensiune, temperatură 
corporală, puls, terapie, masaj, frumuseţe, bebeluş şi aer.
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

1. Pachet de livrare
1  baie de parafină MP 70
1  capac
1  grilaj de protecţie
2  pungi a câte 450 g de parafină
30 de mănuşi de plastic/pungi de plastic/folii de plastic/folii

 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 

capacitate 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 
pericolele care rezultă din aceasta. 

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

efectuate de copii fără a fi supravegheaţi.
• În cazul în care cablul de racordare la reţea al acestui aparat este 

deteriorat, acesta trebuie eliminat.

2. Indicaţii de siguranţă
Explicaţia simbolurilor
În instrucţiunile de utilizare, pe ambalaj şi pe plăcuţa de identificare a aparatului sunt utilizate 
următoarele simboluri:
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Avertizare

Indicaţie de avertizare privind pericolele de rănire sau pericolele pentru sănătatea 
dumneavoastră.

Atenţie

Indicaţie de siguranţă privind posibile defecţiuni ale aparatului/accesoriilor.

Acest simbol CE certifică faptul că produsul corespunde cerinţelor impuse 
producătorului de către Comunitatea Europeană.

Eliminare în conformitate cu prevederilor Directivei WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment) privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Producător

Aparatul prezintă izolaţie dublă de protecţie şi corespunde astfel clasei de 
protecţie 2.

Indicaţii de siguranţă importante de ţinut cont anterior utilizării

 Avertizare
• Aparatul trebuie utilizat numai în scopul descris în instrucţiunile de utilizare. Producătorul nu 

poate fi tras la răspundere pentru defecţiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare 
sau neglijente a aparatului. Acest aparat nu este adecvat pentru utilizarea în scopuri comerciale 
şi în domeniul medical. Folosiţi aparatul numai pentru uz personal.

• Reparaţiile trebuie efectuate numai la punctele de service autorizate, deoarece sunt necesare 
unelte speciale şi piese speciale pentru reparaţie. În caz contrar pierdeţi garanţia.

• Nu folosiţi aparatul dacă suferiţi de o boală cardiacă, roşeaţă a pielii, inflamaţii, umflături, zone 
sensibile, diabet, răni deschise, arsuri, eczeme, psoriazis sau capacitate redusă de a simţi durerea.

• Nu folosiţi aparatul dacă sunteţi insensibil la căldură.
• În timpul sarcinii sau în cazul problemelor de sănătate consultaţi medicul anterior utilizării aparatului.
• Dacă suferiţi de inflamaţii acute sau de boli vasculare periferice, consultaţi medicul înainte de a 

folosi aparatul.
• Nu utilizaţi niciodată baia de parafină fără parafină!
• Îndepărtaţi bijuteriile de la mâini şi de la picioare anterior fiecărei utilizări.
• Nu încălziţi niciodată parafina în ambalajul său de plastic! Nu încălziţi niciodată parafina 

deasupra aragazului, deasupra flăcărilor deschise sau în cuptorul cu microunde! Încălziţi parafina 
exclusiv în baia de parafină!

• Copiii nu sunt conştienţi de pericolul la care se expun prin contactul cu aparatele electrice. Luaţi 
toate măsurile de precauţie pentru a nu lăsa copiii să folosească aparatul nesupravegheaţi.

• Verificaţi înainte de fiecare utilizare dacă aparatul şi cablul de alimentare sunt în stare intactă. În 
cazul deteriorării nu este permisă punerea în funcţiune a aparatului.

• Înainte de a conecta aparatul la reţeaua electrică verificaţi dacă tensiunea de reţea locală 
corespunde cu tensiunea indicată pe aparat.

• Nu folosiţi aparatul în apropierea apei (de exemplu, cadă, chiuvetă etc.). 
• Nu utilizaţi aparatul în timp ce faceţi baie sau duş sau dormiţi.
• Nu aşezaţi aparatul în apă sau în alte lichide. Depozitaţi aparatul într-un loc sigur. 
• Nu amplasaţi aparatul pe suprafeţe sensibile!
• Când utilizaţi aparatul aveţi grijă să fie aşezat pe o suprafaţă solidă şi netedă.
• Nu apropiaţi aparatul şi cablul de alimentare de suprafeţe fierbinţi. Nu îl amplasaţi pe alte 

aparate; parafina fierbinte poate produce deteriorări.
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• Nu folosiţi aparatul în apropierea produselor de aerosol şi a echipamentelor de alimentare cu 
oxigen.

• Nu utilizaţi aparatul în aer liber. Utilizaţi aparatul exclusiv în spaţii închise.
• Anterior utilizării, aşezaţi cablul de alimentare în aşa fel încât să nu existe pericol de împiedicare. 
• Nu folosiţi aparatul în pat, când dormiţi sau când sunteţi obosit.
• Nu utilizaţi aparatul sub pături, prosoape etc.
• Utilizaţi aparatul numai împreună cu accesoriile livrate.
• Nu umpleţi baia de parafină în exces! Aveţi grijă ca parafina topită introdusă să nu depăşească 

marcajul MAX.
• Când ceara de parafină s-a topit complet, aceasta poate fi foarte fierbinte.
• Înainte de a introduce mâinile, picioarele sau coturile în parafina topită verificaţi mai întâi pe 

interiorul încheieturii mâinii dacă temperatura parafinei este potrivită.

Indicaţii de siguranţă importante de respectat în timpul utilizării

 Avertizare
• Opriţi imediat aparatul dacă apare o defecţiune în timpul folosirii şi scoateţi ştecărul din priză.
• Nu aduceţi ochii sau alte părţi ale corpului sensibile la căldură în contact cu parafina fierbinte.
• Dacă resimţiţi parafina în permanenţă prea caldă sau prea rece, poate fi un indiciu pentru o 

problemă fizică. În acest caz consultaţi medicul.
• Aveţi grijă ca, în timpul utilizării aparatului, nivelul parafinei să ajungă întotdeauna cel puţin până 

la marcajul MIN. 
• Nu menţineţi parafina mai mult de 20 de minute pe zona tratată.
• În timpul utilizării, nu scuturaţi sau mişcaţi aparatul. Vă puteţi opări sau arde.
• Dacă se află parafină fierbinte în baia de parafină, nu adăugaţi apă. 
• Întrerupeţi utilizarea dacă apar dureri, iritaţii, dermatită sau dacă nu vă simţiţi bine şi consultaţi 

medicul.
• Dacă aparatul a căzut din greşeală în apă, scoateţi imediat ştecărul din priză. Dispuneţi 

verificarea aparatului de către un electrician calificat anterior următoarei utilizări.

Indicaţii de siguranţă importante de ţinut cont după utilizare

 Atenţie
• Opriţi aparatul după utilizare prin scoaterea ştecărului din priză.
• Nu scoateţi niciodată ştecărul din priză trăgând de cablu sau atingându-l cu mâini ude.
• Nu folosiţi obiecte tăioase sau ascuţite pentru a scoate blocul de parafină din baie. Puteţi 

deteriora şi zgâria baia de parafină.
• Dacă nu folosiţi aparatul timp îndelungat, depozitaţi-l într-un loc uscat, răcoros şi ferit de praf.
• Dacă mai aveţi întrebări referitoare la utilizarea aparatelor noastre, vă rugăm adresaţi-vă 

comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienţi.

3. Prezentare
Cu ajutorul băii de parafină MP 70 se topeşte parafina.
În parafina topită călduţă se introduc în mod repetat mâinile, picioarele sau coturile uscate şi 
crăpate, se menţin aici pentru scurt timp şi se scot apoi. În jurul locului afectat se formează un 
strat subţire de parafină, peste care se trage suplimentar o mănuşă de plastic. Datorită căldurii 
parafinei se deschid porii pielii şi se elimină umiditate. Stratul de parafină împiedică ieşirea 
umidităţii. Aceasta pătrunde adânc în piele prin porii deschişi, fiind absorbită acolo. Astfel, pielea 
devine foarte moale şi catifelată. După ce a acţionat timp de 20 de minute, puteţi îndepărta 
parafina de pe zona tratată. 
Suplimentar, căldura băii de parafină îmbunătăţeşte circulaţia sanguină.
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4. Utilizarea conform destinaţiei
Acest aparat este destinat exclusiv utilizării pe mâinile, picioarele sau coturile omului. 
Nu utilizaţi aparatul la animale!

5. Descrierea aparatului
 1. Baie de parafină
 2. Capac
 3. Bec de funcţionare verde
 4. Regulator de temperatură
 5. Bec de încălzire roşu
 6. Grilaj de protecţie
 7. Parafină
 8. Mănuşi de plastic

876

6. Punerea în funcţiune

• Înlăturaţi materialul de ambalare.
• Verificaţi dacă toate componentele sunt incluse în pachetul de 

livrare (consultaţi capitolul 1. Pachet de livrare).
• Verificaţi baia de parafină şi cablul de alimentare cu privire la 

deteriorări.
• Amplasaţi baia de parafină pe o suprafaţă sau pe o masă 

netedă, stabilă, plană şi insensibilă la apă.
• Aveţi grijă ca baia de parafină să fie goală înainte de a o umple 

cu parafină.

• Scoateţi parafina din ambalajul de plastic.
• Introduceţi cantitatea de parafină dorită (cel puţin 0,9 kg, cel 

mult 1,35 kg) în baia de parafină. Pentru a putea introduce 
parafina mai uşor în baie rupeţi blocurile de parafină.

 Atenţie
Aveţi grijă ca, înainte de punerea în funcţiune a aparatului, nivelul 
parafinei să ajungă întotdeauna cel puţin până la marcajul „MIN”.

1

2

3

4

5
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• Introduceţi ştecărul în priză (220–240 V, ~50/60Hz). La nivelul 
băii de parafină începe să lumineze becul de funcţionare verde. 
Aparatul este acum pornit. Becul de încălzire roşu de la nivelul 
băii de parafină începe, de asemenea, să lumineze şi se stinge 
abia când s-a atins treapta de căldură setată.

• Aduceţi regulatorul de temperatură în poziţia „hot” pentru a 
topi parafina.

• Aşezaţi acum capacul pe baia de parafină şi aşteptaţi până 
când parafina s-a topit complet (durează aprox. 2-3 ore).

 Avertizare
Când baia de parafină este reglată la „hot” nu introduceţi în 
niciun caz mâinile, picioarele sau coturile în parafină!

• De îndată ce parafina s-a topit complet ridicaţi capacul. 
• Rotiţi regulatorul de temperatură spre linia dintre „warm” şi 

„hot”.
• Introduceţi grilajul de protecţie din pachetul de livrare în 

parafina lichidă şi aşteptaţi până când ajunge la fundul băii de 
parafină.

• Aşezaţi capacul pe baia de parafină şi aşteptaţi aprox. 1 oră 
până când parafina a atins o temperatură ideală de utilizare 
(60 °C). 

 Avertizare
Temperatura încăperii poate influenţa performanţa aparatului şi, 
astfel, temperatura cerii.
Înainte de a introduce mâinile, picioarele sau coturile în baia de 
parafină verificaţi mai întâi pe interiorul încheieturii mâinii dacă 
temperatura parafinei este potrivită.
Dacă se formează o pojghiţă la suprafaţa parafinei, creşteţi 
temperatura rotind regulatorul de temperatură spre dreapta. Dacă 
parafina vi se pare prea fierbinte, reduceţi temperatura rotind 
regulatorul de temperatură spre stânga.

7. Utilizare
 Avertizare

Înainte de a introduce mâinile, picioarele sau coturile în baia de parafină verificaţi mai întâi pe 
interiorul încheieturii mâinii dacă temperatura parafinei este potrivită.

 Avertizare
Înainte de tratament scoateţi toate bijuteriile (de exemplu, ceasuri, inele etc.).

După ce aţi realizat pregătirile necesare din „Capitolul 6. Punerea în funcţiune”, puteţi începe cu 
utilizarea. Pentru a începe, realizaţi următorii paşi:
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• Vă recomandăm ca, înainte de tratament, să ungeţi zona 
de tratat cu o loţiune de mâini cu lanolină. În felul acesta 
obţineţi rezultate mai bune şi puteţi îndepărta mai uşor 
parafina după tratament.

 Avertizare
Când folosiţi baia de parafină la picioare, este obligatoriu să 
şedeţi. Nu staţi niciodată în picioare în baia de parafină!
• Introduceţi timp de 1-2 secunde zona de tratat (mână, 

picior sau cot) în parafina lichidă. Scoateţi-o apoi şi 
aşteptaţi până când parafina s-a întărit. În acest timp nu 
trebuie să mişcaţi zona tratată pentru ca parafina să se 
poată întări mai bine. 

1-2 s

• Repetaţi de 6-7 ori procedura de introducere şi scoatere 
până când s-au format mai multe straturi de parafină pe 
zona de tratat. În cazul în care, în timpul tratamentului, 
parafina vi se pare prea caldă sau prea rece, rotiţi 
regulatorul de temperatură în direcţia acelor de ceasornic 
sau în direcţia opusă acelor de ceasornic pentru a mări, 
respectiv reduce temperatura parafinei. 

6-7 x

• Aşezaţi acum o mănuşă de plastic pe locul tratat, 
apăsaţi-o pe parafină şi strângeţi-o la deschidere. Purtaţi 
mănuşa de plastic timp de 20 de minute.

 Avertizare
Dacă purtaţi mănuşi de plastic în picioare, nu umblaţi prin 
locuinţă. Există pericolul de alunecare!

• După 20 de minute îndepărtaţi mănuşa de plastic 
împreună cu stratul de parafină de pe zona tratată. 
Eliminaţi mănuşa de protecţie la deşeuri; nu poate fi 
refolosită.

• Scoateţi grilajul de protecţie din baia de parafină după 
fiecare utilizare.

8. Curăţare

 Atenţie
Dacă aparatul este utilizat de o singură persoană, schimbaţi periodic parafina şi curăţaţi şi baia de 
parafină.
Dacă aparatul este folosit de mai multe persoane, se recomandă ca, din motive de igienă, parafina 
să fie schimbată înainte de fiecare utilizare. 
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• Scoateţi ştecărul din priză.
• Scoateţi grilajul de protecţie din baia de parafină.
• Lăsaţi baia de parafină să se întărească peste noapte.

 Avertizare
Nu folosiţi obiecte tăioase sau ascuţite pentru a scoate 
blocul de parafină din baie. Puteţi deteriora şi zgâria baia 
de parafină.

• Când parafina s-a întărit, apăsaţi pe un capăt al 
blocului de parafină şi scoateţi-l din baia de parafină. 
Dacă blocul de parafină nu poate fi scos, aduceţi 
regulatorul de temperatură timp de 10 minute în poziţia 
„warm”. Scoateţi apoi ştecărul din priză şi scoateţi 
blocul de parafină din baie.

• În final, ştergeţi interiorul băii de parafină cu o cârpă 
curată până când este uscat. 

 Atenţie
Nu introduceţi niciodată apă în baia de parafină pentru a 
o curăţa!

• După curăţare, depozitaţi baia de parafină într-un loc 
uscat, răcoros şi ferit de praf. 

9. Piese de schimb şi piese de uzură
Număr de articol şi număr de comandă

2x 450 g parafină + 30 de mănuşi de plastic 589.42*

*Disponibil în comerţ sau la punctul de service de la adresa menţionată (în lista cu adrese ale 
punctelor de
service)

10. Eliminarea ca deşeu
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.

11. Date tehnice
Nr. model MP 70
Alimentarea cu tensiune 220–240 V, ~50/60Hz
Putere 80 W
Clasă de protecţie II / , IPX0
Dimensiuni (L x l x Î) 33 x 25 x 18 cm
Greutate 1 kg 

M
P7

0-
06

15
_R

O
  N

e 
re

ze
rv

ăm
 d

re
pt

ul
 a

su
pr

a 
er

or
ilo

r ş
i m

od
ifi

că
ril

or


