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RO Română
1. Ecran
2. Tasta „Jos“
3. Tasta „SET“
4. Tasta „Sus“
5. Electrozi

ROMÂNĂ

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 riguros, din domenii precum căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, 
masaj 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.  Instrucţiuni importante –                             
a se păstra pentru utilizarea ulterioară!

1.1 Instrucţiuni privind siguranţa
• Cântarul nu trebuie utilizat de către persoane cu implanturi medicale (de exemplu, 

stimulator cardiac). În caz contrar, funcţionarea acestora poate fi afectată.
•  A nu se utiliza în timpul sarcinii. 
• Atenţie, nu vă urcaţi pe cântar cu picioarele ude şi nu călcaţi pe cântar dacă suprafaţa acestuia 

este umedă – pericol de alunecare!
• Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor (pericol de asfixiere).
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Indicaţii privind manipularea bateriilor 
• Când lichidul din celula bateriei intră în contact cu pielea sau ochii, clătiţi locurile afectate cu apă şi căutaţi ajutor 

de specialitate.

• Pericol de înghiţire! Copiii pot înghiţi bateriile şi se pot asfixia. De aceea, nu păstraţi bateriile la îndemâna 
copiilor!

• Respectaţi marcajele de polaritate Plus (+) şi Minus (-).
• Dacă bateria s-a scurs, puneţi-vă mănuşi de protecţie şi curăţaţi compartimentul pentru baterii cu o cârpă uscată.
• Protejaţi bateriile de căldura excesivă.

• Pericol de explozie! Nu aruncaţi nicio baterie în foc.
• Bateriile nu trebuie să fie încărcate sau scurtcircuitate.
• În cazul în care aparatul nu este utilizat o perioadă îndelungată, scoateţi bateriile din compartimentul pentru baterii.
• Utilizaţi numai acelaşi tip de baterie sau un tip de baterie cu aceeaşi valoare.
• Înlocuiţi întotdeauna toate bateriile simultan.
• Nu utilizaţi acumulatoare!
• Nu dezasamblaţi, deschideţi sau rupeţi bateriile.

1.2 Instrucţiuni generale
• Nu este destinat pentru uz medical sau comercial.
• Aveţi în vedere posibilitatea existenţei toleranţelor de măsurare condiţionate tehnic, deoarece nu este vorba aici 

de un cântar calibrat. 
• Se pot preseta trepte de vârstă de la 10 până la 99 de ani şi dimensiuni de la 100 până la 220 cm (3-03” până 

la 7-03”). Sarcină admisă: max 180 kg (396 lb, 28 st). Rezultate exprimate în intervale de 100g (0,2 lb, 1/4 st). 
Rezultatele de măsurare a procentului de grăsime corporală, de apă din organism şi de masă musculară sunt 
exprimate în intervale de 0,1%.

• În starea de livrare, cântarul este reglat la unităţile de măsură „cm“ şi „kg“. Pe partea  
din spate a cântarului se află o tastă de reglare, cu care puteţi comuta tipul afişajului la 
„livră“ (lb) şi „Stones“ (st).

• Aşezaţi cântarul pe o podea fixă netedă; stabilitatea reprezintă condiţia esenţială pentru 
o măsurare corectă.

• Din când în când, aparatul trebuie să fie curăţat cu o lavetă umedă. Nu utilizaţi agenţi de curăţare puternici şi nu 
ţineţi niciodată aparatul sub apă.

•  Protejaţi aparatul împotriva şocurilor, umezelii, prafului, substanţelor chimice, fluctuaţiilor puternice de tempera-
tură şi feriţi-l de sursele de căldură prea apropiate (sobe, radiatoare).

• Reparaţiile pot fi efectuate numai de către Serviciul Clienţi sau de către comercianţii autorizaţi. Înainte de a înainta 
o reclamaţie, verificaţi bateriile şi înlocuiţi-le dacă este cazul.

2. Punerea în funcţiune
2.1 Baterii
Trageţi de benzile de izolare ale bateriei de la nivelul compartimentului pentru baterii (dacă sunt 
disponibile), respectiv îndepărtaţi folia de protecţie a bateriilor şi introduceţi bateriile respectând 
polaritatea. În cazul în care cântarul nu indică nicio funcţie, scoateţi complet bateriile şi introduceţi-
le din nou. Cântarul dumneavoastră este echipat cu un „Afişaj pentru schimbarea bateriei“. La 
funcţionarea cântarului cu o baterie prea slabă, pe câmpul de afişaj apare „Lo“ şi cântarul se opreşte 
în mod automat. În acest caz trebuie înlocuită bateria (2x CR 2032). 

2.2 Măsurarea exclusiv a greutăţii
Urcaţi pe cântar. Staţi liniştit(ă) pe cântar distribuind greutatea pe ambele picioare. Cântarul începe 
imediat măsurarea. Dacă valoarea este afişată continuu, măsurarea s-a încheiat.
Atunci când părăsiţi suprafaţa cântarului, acesta se opreşte după câteva secunde.

2.3 Setarea datelor utilizatorului 
Pentru a putea determina procentul de grăsime corporală şi alte valori ale organismului dumneavoastră, trebuie să 
introduceţi şi să memoraţi datele personale.
Cântarul dispune de 10 spaţii de memorare pentru utilizatori, în care puteţi salva şi de unde puteţi accesa setările 
dumneavoastră personale şi ale membrilor familiei. Aveţi grijă ca memoria să înceapă cu 1.
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Porniţi cântarul (urcaţi pentru scurt timp pe suprafaţa cântarului). Aşteptaţi până când se afişează „0.0“. 
Apăsaţi apoi „SET“. Pe display apare acum primul spaţiu de memorare luminând intermitent. Acum puteţi efectua 
următoarele setări: 

Spaţiu de memorare 1 până la 10
Vârstă 10 până la 99 ani

Înălţime 100 până la 220 cm (3‘-03“ până la 7‘-03“)

Sexul masculin (  ), feminin (  )

Gradul de activitate 1 până la 5

– Modificarea valorilor: Acţionaţi tasta  sau , respectiv menţineţi apăsată tasta pentru o parcurgere rapidă.
– Confirmarea înregistrărilor: Acţionaţi tasta „SET“.
– După ce valorile sunt setate şi afişate din nou, pe ecran se afişează „0.0“ şi simbolul pentru sexul selectat  / .
– Ulterior, cântarul poate fi utilizat pentru efectuarea de măsurători. Dacă nu efectuaţi o măsurătoare, cântarul se 

opreşte automat după câteva secunde.

Grade de activitate
La alegerea gradului de activitate este hotărâtoare aprecierea pe termen mediu şi lung.

Gradul de activitate Activitate fizică
1 Fără.

2 Redusă: Eforturi fizice reduse şi uşoare (de exemplu plimbări, lucrări uşoare de grădinărit, 
exerciţii de gimnastică).

3 Medie: Eforturi fizice, de cel puţin 2 până la 4 ori pe săptămână, fiecare de câte 30 de minute.
4 Intensă: Eforturi fizice, de cel puţin 4 până la 6 ori pe săptămână, fiecare de câte 30 de minute.

5 Foarte intensă: Eforturi fizice intense, training intens sau activităţi fizice intense, zilnic, cel puţin 
1 oră.

După înregistrarea tuturor parametrilor pot fi determinate acum greutatea, grăsimea corporală, precum şi alte valori.

2.4 Realizarea măsurătorii
Porniți cântarul (urcați pentru scurt timp pe suprafața cântarului). Aşteptați până când se afişează „0.0“.
–  Apăsați mai întâi tasta ; va apărea ultima memorie de utilizator selectată sau apăsați de mai multe ori tasta      

 sau  pentru a selecta spațiul de memorare dorit, pe care se vor salva datele dumneavoastră de utilizator 
personale. Acestea apar succesiv până când se afişează „0.0“ şi sexul ales.

–  Urcați-vă desculț pe cântar şi, distribuind greutatea pe ambele picioare, stați nemişcat pe electrozii din oțel 
inoxidabil.

Când cântarul este oprit:
– Apăsați „SET“. 
–  Apare ultima memorie de utilizator selectată sau apăsați de mai multe ori tastele  , resp.   pentru a selecta 

spațiul de memorare dorit, pe care se vor salva datele dumneavoastră de utilizator personale. Acestea apar suc-
cesiv până când se afişează „0.0“ şi sexul ales. Acum poate începe o nouă cântărire.

– Pe parcursul măsurării celorlalți parametri este afişat „ “.
   La scurt timp după aceea sunt afişate rezultatele măsurătorii.

  Indicaţie: Não deve haver contato entre os pés, pernas, panturrilhas e coxas. De outra forma a medição não 
pode ser realizada corretamente.

Se afișează următoarele rezultate ale măsurătorii:
– Greutate corporală în kg
– Procentul de grăsime corporală BF, în %
– Procentul de apă BW, în %
– Procentul de masă musculară MM, în %
– Masa osoasă BM, în kg
– Rata metabolică activă în kcal (AMR)
– BMI
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– Datele măsurătorii se afişează încă o dată succesiv, iar apoi cântarul se opreşte.

2.5 Recomandări privind utilizarea
Sfaturi importante la calcularea procentului de grăsime corporală/apă din organism/ţesut muscular/ţesut 
osos:
– În funcţie de posibilităţi, încercaţi să vă cântăriţi la aceeaşi oră din zi (cel mai indicat dimineaţa), după ce mergeţi la 

toaletă, fără a mânca sau bea în prealabil şi fără a purta îmbrăcăminte, pentru a putea obţine rezultate comparabile.
– Măsurătoarea se va realiza doar în picioarele goale; pentru a obţine rezultate eficiente, se pot umezi puţin 

tălpile în prealabil. Atunci când tălpile sunt perfect uscate se pot obţine rezultate nesatisfăcătoare, întrucât 
conductibilitatea în acest caz este prea redusă.

– În timpul procesului de măsurare staţi nemişcat(ă).
– După un efort fizic neobişnuit, aşteptaţi câteva ore înainte de a vă cântări.
– După trezirea din somn, aşteptaţi aproximativ 15 minute înainte de a vă cântări, pentru a permite apei din 

organism să se distribuie proporţional.
– Prezintă importanţă numai tendinţa pe termen lung. De regulă, diferenţele de greutate pe termen scurt înregistrate 

în numai câteva zile se datorează pierderii de lichide; apa din organism joacă un rol important pentru sănătate.

Principiul de măsurare
Acest cântar funcţionează pe baza principiului B.I.A., analiza impedanţei bioelectrice. Astfel este posibilă o deter-
minare a procentelor aferente organismului în decurs a câteva secunde prin intermediul unui curent electric foarte 
slab şi complet inofensiv. Prin această măsurare a rezistenţei electrice (impedanţă) şi prin calculul constantelor, 
respectiv a valorilor individuale (vârstă, înălţime, sex, grad de activitate) pot fi determinate procentul de ţesut 
adipos şi alte valori ale organismului. Ţesutul muscular şi apa prezintă o conductibilitate electrică bună şi, prin ur-
mare, o rezistenţă redusă. Oasele şi ţesutul adipos în schimb prezintă o conductibilitate redusă, deoarece celulele 
adipoase şi oasele, având o rezistenţă foarte ridicată, pot conduce o cantitate foarte redusă a curentului electric.
Aveţi în vedere faptul că valorile calculate de cântarul de diagnoză reprezintă numai o aproximare a valorilor de 
analiză medicală reale ale organismului. Numai un medic specialist poate obţine o determinare exactă a ţesutului 
adipos, a apei din organism, a procentului de ţesut muscular şi a structurii osoase cu ajutorul metodelor medicale 
(de exemplu, tomografie computerizată).

Valorile măsurătorii nu sunt semnificative în cazul:
– Copiilor sub cca 10 ani.
– Sportivi profesionişti, culturişti.
– Femei însărcinate.
– Persoanelor cu febră, sub tratament cu dializă, cu simptome de edem sau osteoporoză.
– Persoanelor care urmează un tratament medicamentos pentru boli cardiovasculare. 
– Persoanelor care iau medicamente vasodilatatoare sau vasoconstrictoare.
– Persoanelor cu anomalii anatomice osoase grave raportate la întreaga lungime a corpului (lungimea oaselor 

redusă sau mărită considerabil).

3. Interpretarea rezultatelor
Procentul de grăsime corporală
Următoarele valori ale grăsimii corporale sunt orientative (pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi 
medicului dumneavoastră!).
Bărbat Femeie

Vârstă foarte bine bine mediu nesatisfăcător

10–14 <16% 16–21% 21,1–26% >26,1%

15–19 <17% 17–22% 22,1–27% >27,1%

20–29 <18% 18–23% 23,1–28% >28,1%

30–39 <19% 19–24% 24,1–29% >29,1%

40–49 <20% 20–25% 25,1–30% >30,1%

50–59 <21% 21–26% 26,1–31% >31,1%

60–69 <22% 22–27% 27,1–32% >32,1%

70–100 <23% 23–28% 28,1–33% >33,1%

Vârstă foarte bine bine mediu nesatisfăcător

10–14 <11% 11–16% 16,1–21% >21,1%

15–19 <12% 12–17% 17,1–22% >22,1%

20–29 <13% 13–18% 18,1–23% >23,1%

30–39 <14% 14–19% 19,1–24% >24,1%

40–49 <15% 15–20% 20,1–25% >25,1%

50–59 <16% 16–21% 21,1–26% >26,1%

60–69 <17% 17–22% 22,1–27% >27,1%

70–100 <18% 18–23% 23,1–28% >28,1%
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În cazul sportivilor se observă adeseori o valoare mai mică. În funcţie de tipul de sport practicat, de intensitatea 
antrenamentului şi de constituţia fizică pot fi atinse valori mai mici decât valorile de referinţă stabilite.
Vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul unor valori extrem de mici, pot exista riscuri pentru sănătate.

Apa din organism
Procentul apei din organism se încadrează în mod normal în următoarele intervale:
Bărbat Femeie

Vârstă nesatisfăcător bine foarte bine

10–100 <50% 50–65% >65%

Vârstă nesatisfăcător bine foarte bine

10–100 <45% 45–60% >60%

Grăsimea corporală conţine relativ puţină apă. Prin urmare, în cazul persoanelor cu un procent ridicat de grăsime, 
procentul de apă din organism se poate afla sub valorile de referinţă. În cazul sportivilor de performanţă, valorile 
de referinţă pot fi depăşite ca urmare a procentului redus de ţesut adipos şi a procentului ridicat de ţesut muscular.
Stabilirea procentului de apă din organism cu ajutorul acestui cântar nu este potrivit pentru a trage concluzii medi-
cale cu privire, de exemplu, la reţinerile de apă condiţionate de vârstă. Întrebaţi eventual medicul dumneavoastră.
În principiu, obiectivul este acela de a obţine un procent cât mai ridicat de apă în organism.

Apa din organism
Procentul apei din organism se încadrează în mod normal în următoarele intervale:
Bărbat Femeie

Vârstă nesatisfăcător bine foarte bine

10–14 <44% 44–57% >57%

15–19 <43% 43–56% >56%

20–29 <42% 42–54% >54%

30–39 <41% 41–52% >52%

40–49 <40% 40–50% >50%

50–59 <39% 39-48% >48%

60–69 <38% 38–47% >47%

70–100 <37% 37–46% >46%

Vârstă nesatisfăcător bine foarte bine

10–14 <36% 36–43% >43%

15–19 <35% 35–41% >41%

20–29 <34% 34–39% >39%

30–39 <33% 33–38% >38%

40–49 <31% 31–36% >36%

50–59 <29% 29–34% >34%

60–69 <28% 28–33% >33%

70–100 <27% 27–32% >32%

Masa osoasă
Oasele noastre sunt supuse, asemenea întregului nostru organism, proceselor naturale de dezvoltare, degradare 
şi de îmbătrânire. Masa osoasă creşte rapid la vârsta copilăriei şi ajunge între 30 şi 40 de ani la nivelul maxim. Cu 
înaintarea în vârstă, masa osoasă scade. Cu o alimentaţie sănătoasă (în special calciu şi vitamina D) şi mişcare 
periodică, puteţi să amânaţi această degradare în mod considerabil. Cu ajutorul dezvoltării musculare specifice 
puteţi îmbunătăţi în plus stabilitatea sistemului dumneavoastră osos. Aveţi în vedere faptul că acest cântar nu de-
termină conţinutul de calciu al oaselor, ci calculează greutatea tuturor componentelor oaselor (materiale organice, 
materiale anorganice şi apă). Masa osoasă poate fi influenţată foarte puţin, dar variază totuşi în limita factorilor de 
influenţă (greutate, înălţime, vârstă, sex). Nu există directive şi recomandări recunoscute.

 ATENŢIE:
Vă rugăm să nu confundaţi masa osoasă cu densitatea osoasă.
Densitatea osoasă poate fi determinată numai printr-o examinare medicală (de exemplu tomografie computerizată, 
ultrasunete). De aceea nu sunt posibile diagnosticări privind modificările oaselor şi duritatea osoasă (de exemplu 
osteoporoză) cu ajutorul acestui cântar.

AMR
Rata metabolică activă (AMR = Active Metabolic Rate) reprezintă cantitatea de energie necesară organismului zilnic 
în stare activă. Consumul de energie al omului creşte progresiv cu intensitatea activităţii fizice şi este determinat cu 
ajutorul cântarului de diagnoză în funcţie de gradul de activitate setat (1– 5). 
Pentru a menţine greutatea actuală, organismul trebuie alimentat cu energia consumată prin hrana şi lichidele con-
sumate.
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În cazul în care cantitatea de energie alimentată este mai redusă pe termen lung decât cea consumată, organismul 
preia diferenţa în principal din ţesuturile adipoase, ceea ce conduce la scăderea greutăţii. 
În cazul în care cantitatea de energie alimentată este mai ridicată pe termen lung decât rata metabolică activă 
(AMR) consumată, organismul nu poate arde excedentul de energie, iar acest excedent se depune sub formă de 
grăsime, ceea ce determină o creştere în greutate.

Indice de masă corporală
Body Mass Index-ul (BMI) este un număr consultat adesea în vederea estimării greutăţii corporale. Numărul este 
calculat pe baza valorilor greutăţii corporale şi înălţimii, folosind următoarea formulă: Body Mass Index = greuta-
tea corporală: Înălţime². Unitatea de măsură pentru BMI (IMC) este [kg/m²]. Clasificarea greutăţii pe baza BMI se 
realizează în cazul adulţilor (de la 20 de ani în sus) cu următoarele valori:

Categorie IMC
Subponderabilitate Subponderabilitate accentuată < 16

Subponderabilitate moderată 16-16,9
Subponderabilitate redusă 17-18,4

Greutate normală 18,5-25
Supraponderabilitate Preobezitate 25,1-29,9
Obsezitate (supraponderabilitate) Obezitate de gradul I 30-34,9

Obezitate de gradul II 35-39,9
Obezitate de gradul III ≥ 40

Legătura temporală a rezultatelor

 Indicaţie: Aveţi în vedere că prezintă importanţă numai tendinţa pe termen lung. Oscilaţiile de greutate pe 
termen scurt în decursul câtorva zile sunt de cele mai multe ori determinate numai de pierderea de lichide.

Semnificaţia rezultatelor depinde de modificările greutăţii generale şi a procentelor ţesutului adipos, a apei din 
organism şi a ţesutului muscular, precum şi de durata realizării acestor modificări.
Modificările rapide în decurs de câteva zile trebuie să se diferenţieze de modificările pe termen mediu (în decurs de 
săptămâni) şi de modificările pe termen lung (luni). O regulă de bază este că modificarea pe termen scurt a greutăţii 
reflectă aproape exclusiv modificările procentului de apă din organism, în vreme ce modificările pe termen mediu sau 
lung pot viza de asemenea procentul ţesutului adipos şi muscular.
• Dacă greutatea scade pe termen scurt, dar procentul de ţesut adipos creşte sau rămâne constant, aţi pierdut numai 

apă – de exemplu după un antrenament, o saună sau o dietă limitată la pierderea rapidă în greutate.
• În cazul în care greutatea creşte pe termen mediu, procentul de ţesut adipos scade sau rămâne constant, este 

posibil să se fi produs în schimb masă musculară valoroasă.
• Dacă greutatea şi procentul de ţesut adipos scad concomitent, dieta dumneavoastră funcţionează – pierdeţi 

ţesut adipos.
• Se recomandă în mod ideal să completaţi dieta dumneavoastră cu activităţi fizice, antrenamente de fitness sau 

de forţă. Astfel vă puteţi mări masa musculară pe termen mediu.
• Ţesutul adipos, apa din organism sau ţesutul muscular nu trebuie să fie însumate (ţesutul muscular conţine şi 

componente ale apei din organism).

4. Curăţarea şi îngrijirea aparatului
Aparatul trebuie curăţat periodic.
Pentru curăţare utilizaţi o cârpă umedă pe care puteţi turna, dacă este necesar, puţină soluţie de curăţare. 

 ATENŢIE:
• Nu utilizaţi niciodată diluanţi şi agenţi de curăţare puternici!
• Nu scufundaţi niciodată aparatul în apă!
• Nu curăţaţi niciodată aparatul în maşina de spălat vase!
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5. Eliminarea ca deșeu
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 Elec-
tronic Equipment) privind aparatele electrice şi electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresaţi-vă 
autorităţii locale responsabile pentru eliminarea deşeurilor.
Eliminați ambalajul în mod ecologic 20

PAP

    

Bateriile uzate, complet goale trebuie eliminate în recipientele de colectare special marcate, la firmele specializate 
sau la comerciantul de electrice. Aveţi obligaţia legală să eliminaţi bateriile ca deşeu. 
Bateriile care conţin substanţe toxice prezintă aceste simboluri:
Pb = bateria conţine plumb,
Cd = bateria conţine cadmiu,
Hg = bateria conţine mercur.

6. Măsurări eronate
În cazul în care cântarul determină o eroare de măsurare, se va afişa „FFFF“ sau „Err“.
Dacă veţi urca pe cântar înainte să se afişeze „0.0“ pe ecran, cântarul nu va funcţiona corect.

Cauze posibile ale erorii Remediere

– S-a depăşit capacitatea portantă maximă de 180 kg. – Cântăriţi numai greutatea maximă permisă.

– V-aţi mişcat. – Pe cât posibil, nu vă mişcaţi.

– Rezistenţa electrică dintre electrozi şi tălpi este prea 
ridicată (de exemplu, în cazul unor bătături tari).

– Repetaţi măsurarea în picioarele goale.
– Eventual, umeziţi-vă uşor tălpile. Îndepărtaţi 

eventual bătăturile de pe tălpi.

– Procentul de grăsime se află în afara intervalului 
măsurabil (mai mic de 5% sau mai mare de 75%).

– Repetaţi măsurarea în picioarele goale.
– Eventual, umeziţi-vă uşor tălpile.

7. Garanție/Service
Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077, Ulm (denumită în cele ce urmează „Beurer”) oferă o garanție pentru 
produsul de față, în conformitate cu condițiile stipulate şi în măsura prezentată în continuare.

Condițiile de garanție prezentate în continuare nu aduc atingere obligațiilor de garanție legale ale vânzăto-
rului stipulate în contractul de cumpărare încheiat cu cumpărătorul. 
De asemenea, garanția nu aduce atingere normelor legale obligatorii privind răspunderea.

Beurer garantează funcționarea fără defecțiuni a produsului şi faptul că acesta este complet.

Garanția globală este valabilă timp de 5 ani de la data achiziționării produsului nou, neutilizat, de către cumpărător.

Această garanție este valabilă numai pentru produsele achiziționate în calitate de consumator şi exclusiv în scopuri 
personale, pentru utilizarea la domiciliu.
Se aplică legislația germană.

În cazul în care, pe parcursul perioadei de garanție, se dovedeşte că acest produs este incomplet sau funcționează 
în mod necorespunzător, în conformitate cu dispozițiile prezentate în continuare, Beurer va oferi, în baza prezentelor 
condiții de garanție, servicii gratuite de livrare a pieselor de schimb sau de reparații.

În cazul în care cumpărătorul dorește să anunțe un caz acoperit de garanție, trebuie să se adreseze mai întâi 
comerciantului local: consultați lista „Service International” cu adrese de service anexată. 

Astfel, cumpărătorul va afla informații suplimentare referitoare la gestionarea cazului acoperit de garanție, de ex. 
unde poate trimite produsul şi care sunt documentele necesare. 
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Pretențiile în temeiul garanției sunt posibile numai în cazul în care cumpărătorul poate prezenta către Beurer sau 
un partener autorizat al acestuia 
- o copie a facturii/dovadă de achiziționare şi 
- produsul original 

Din prezenta garanție sunt excluse în mod expres 
- uzura rezultată în urma utilizării obişnuite a produsului;
- accesoriile incluse în pachetul de livrare al acestui produs, care se pot uza, respectiv consuma în timpul utilizării 

corespunzătoare (de ex. baterii, acumulatoare, manşete, garnituri, electrozi, becuri, accesorii şi accesorii ale 
inhalatorului); 

- produsele care au fost utilizate, curățate, depozitate sau la nivelul cărora s-au efectuat lucrări de întreținere în 
mod necorespunzător şi/sau în mod contrar dispozițiilor din instrucțiunile de instalare, precum şi produsele care 
au fost deschise, reparate sau la nivelul cărora s-au efectuat modificări de către cumpărător sau un centru de 
service neautorizat de Beurer; 

- defecțiunile survenite în timpul transportului de la producător la client, resp. de la centrul de service la client;
- produsele achiziționate ca articole la mâna a doua sau ca articole uzate;
- daunele rezultate în urma unei defecțiuni la nivelul acestui produs (în acest caz pot surveni însă pretenții în baza 

răspunderii privind produsul sau a altor dispoziții obligatorii privind răspunderea). 

Lucrările de reparație sau înlocuirea completă nu prelungesc în niciun caz perioada de garanție. 
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