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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 

Pachet de livrare
• Staţie de bază
• Aparat de bază/aplicator
• 2 cartuşe de ceară caldă
• 50 de benzi depilatoare
• Prezentele instrucţiuni de utilizare

Explicaţia simbolurilor
Următoarele simboluri apar în instrucţiunile de utilizare şi pe plăcuţa de identificare:

 AVERTIZARE  Indicaţie de avertizare privind pericolele de accidentare sau riscurile 
  pentru sănătatea dumneavoastră.

 ATEnŢIE  Indicaţie de siguranţă privind posibile daune la nivelul 
  aparatului/accesoriilor.

 InDIcAŢIE  Indicaţie privind informaţiile importante.

 
 InDIcAŢIE  Nu utilizaţi aparatul în apropiere de apă sau în apă (de exemplu 

  chiuvetă, duş, cadă) – pericol de electrocutare!

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

 A se utiliza exclusiv în spaţii închise.

1. Utilizare conform destinaţiei
Depilatorul cu ceară caldă vă permite o epilare eficientă şi rapidă la dumneavoastră acasă. În acelaşi timp, 
pielea este hidratată şi devine mai fină. 
Cu ajutorul aplicatorului puteţi aplica ceara în straturi subţiri, simplu şi rapid , fără a vă arde pielea.
Staţia de bază permite încălzirea în paralel a celui de al 2-lea cartuş de ceară pentru a asigura epilarea 
continuă, fără aşteptare. 

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucţiuni de utilizare. Producătorul nu po-
ate fi tras la răspundere pentru defecţiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente 
a aparatului.
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Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în gospodărie, nu uzului comercial.

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.

Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu acest aparat.

2. Indicaţii de siguranţă
Citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de utilizare! Nerespectarea următoarelor indicaţii poate conduce la 
vătămări corporale sau daune materiale. Păstraţi instrucţiunile de utilizare şi permiteţi şi altor utilizatori ac-
cesul la acestea. Predaţi aceste instrucţiuni la înstrăinarea aparatului.

  AVERTIZARE
• Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.
• Când aparatul este în funcţiune, copiii trebuie supravegheaţi.

 ATEnŢIE
• Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că aparatul şi accesoriile nu prezintă deteriorări vizibile. În cazul în 

care aveţi îndoieli, nu utilizaţi aparatul şi adresaţi-vă comerciantului dumneavoastră sau Serviciului 
pentru clienţi.

• Nu trageţi, nu răsuciţi şi nu îndoiţi cablul electric.
• Evitaţi poziţionarea cablului electric peste obiecte ascuţite şi contactul acestuia cu obiecte 

ascuţite.
• Cuplaţi ştecărul numai într-o priză montată corespunzător.
• Nu deschideţi în niciun caz carcasa.
• Nu apropiaţi aparatul de obiecte ascuţite. 
• Dacă aparatul a căzut sau a suferit alte daune, nu mai este permisă utilizarea acestuia.
• Aparatul trebuie oprit şi scos din priză după fiecare utilizare şi înainte de fiecare operaţiune de 

curăţare.

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

Din acest motiv, utilizaţi aparatul
• numai la tensiunea de reţea indicată pe staţia de bază, 
• doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă defecte vizibile,
• niciodată 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 ştecărul din priză. Nu ţineţi şi nu transportaţi 
niciodată aparatul de cablul electric. Nu apropiaţi cablurile de suprafeţele calde.

Asiguraţi-vă că aparatul, ştecărul şi cablul nu intră în contact cu apa sau alte lichide. 
Prin urmare, utilizaţi aparatul
• numai în spaţii interioare uscate,
• doar dacă aveţi mâinile uscate,
• niciodată în cadă, sub duş sau lângă chiuvete pline cu apă,
• niciodată în piscine, căzi cu hidromasaj sau la saună,
• niciodată în aer liber.
Nu băgaţi niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateţi imediat ştecărul din priză.
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  Avertizare: Reparaţii 
• Reparaţia aparatelor electrice poate fi efectuată numai de către persoane de specialitate. 

Reparaţiile efectuate în mod necorespunzător pot pune în pericol utilizatorul. 
În cazul unei defecţiuni sau deteriorări, solicitaţi reparaţia aparatului la un atelier de specialitate 
autorizat.

• În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de către un comerciant autorizat.
• Pentru a comanda piese de schimb (cartuşe de ceară şi benzi textile), vă rugăm consultaţi lista cu 

adresele de service.

 AVERTIZARE: Pericol de incendiu
Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucţiuni de utilizare poate duce în 
anumite condiţii la incendii!

Prin urmare, nu utilizaţi aparatul
• nesupravegheat, în special atunci când se află copii în apropiere,
• acoperit, de exemplu, cu o pătură, perne etc.
• în apropierea benzinei sau a altor substanţe uşor inflamabile.

 InDIcAŢIE: Eliminarea ca deşeu
Respectaţi dispoziţiile locale privind eliminarea materialelor. Eliminaţi aparatul conform pre-
vederilor Directivei 2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind 
aparatele electrice şi electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresaţi-vă autorităţii lo-
cale responsabile pentru eliminarea deşeurilor. 

3. Descrierea aparatului 
1. Staţia de bază
2. Contacte de încărcare
3. Capac de protecţie pentru staţia de bază
4. Aparat de bază/aplicator
5. Bec de control
6. Indicator pentru nivelul de umplere
7. Capac de protecţie pentru aplicator
8. Cartuş de ceară caldă (2 buc.)
9. Buton On/Off

4. Utilizare
• Îndepărtaţi ambalajul.
• Verificaţi aparatul, ştecărul şi cablul cu privire la deteriorări.
• Racordaţi aparatul la reţeaua electrică. Aparatul trebuie să fie oprit.
• Amplasaţi cablul într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.
• Porniţi aparatul cu ajutorul butonului On/Off.
• Aşezaţi aplicatorul pe staţia de bază şi introduceţi al doilea cartuş de ceară în compartimentul de 

încălzire separat, aşa cum este prezentat în imagine. 
• În timpul încălzirii, lampa de control luminează intermitent. Când ceara este încălzită complet, becul de 

control luminează continuu. Acest proces durează aprox. 25-30 de minute.
• Când ceara este fierbinte, învârtiţi rola de ceară până când se roteşte fără probleme.
• Dacă folosiţi pentru întâia oară un depilator cu ceară caldă, vă rugăm să ţineţi cont de instrucţiuni pentru 

a vă familiariza cu acesta.
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• Pentru a vă obişnui cu sistemul de epilare şi pentru a vă asigura că nu reacţionaţi alergic, vă 
recomandăm să începeţi cu o suprafaţă mică în partea de jos a piciorului. Depilaţi-vă complet abia după 
24 de ore.

• Pielea trebuie să fie curată şi uscată pentru a vă depila.

 InDIcAŢIE
• Cartuşul conţine 40 ml de ceară. Această cantitate este suficientă pentru 2 jumătăţi de picior şi câteva 
 aplicări ulterioare. După ce vă obişnuit, veţi avea nevoie de mai puţină ceară. 
• Pentru asigurarea igienei şi curăţeniei, rolele de ceară şi cartuşele de ceară caldă au fost concepute 
 pentru o singură utilizare şi trebuie eliminate ulterior. Astfel se evită infecţiile şi inflamaţiile.
• Nu vă depilaţi niciodată direct după baie sau duş, ci aşteptaţi aprox. 2 ore pentru a nu irita pielea.
• Dacă doriţi să faceţi plajă 24 de ore după epilare, protejaţi pielea cu o cremă de protecţie solară.

• Aplicaţi ceara în direcţia creşterii părului, aveţi grijă ca rola să se învârte şi ţineţi aparatul într-un unghi de 
45°C pentru a evita scurgerea cerii.

• Între utilizări, aşezaţi aplicatorul pe staţia de bază pentru ca ceara să îşi păstreze temperatura şi să nu se 
scurgă.

• După întinderea cerii trebuie să aplicaţi imediat banda depilatoare. Treceţi cu mâna pe întreaga 
suprafaţă în direcţia de creştere a părului pentru ca banda să se lipească de ceară. 

• Întindeţi pielea cu ajutorul mâinii libere şi trageţi banda cu o mişcare puternică, rapidă în direcţia opusă 
celei de creştere a părului şi paralel cu suprafaţa pielii. Nu trageţi în diagonală, deoarece firele de păr se 
pot rupe şi nu mai pot fi îndepărtate.

• Fiecare bandă depilatoare poate fi utilizată de mai multe ori. Cu cât este utilizată mai des, cu atât se 
lipeşte mai tare.

• Când primul cartuş este consumat, continuaţi depilarea cu cartuşul de rezervă din compartimentul de 
încălzire. Scoateţi cartuşul cu grijă din compartiment pentru a nu vă arde şi introduceţi-l în aplicator.

 ATEnŢIE
• Folosiţi depilatorul cu ceară caldă numai în modul descris în prezentele instrucţiuni. Este permisă 
  doar utilizarea cartuşelor de ceară de la Beurer.
• Nu aplicaţi în zone sensibile, cum ar fi sprâncene, aluniţe, veruci, răni deschise, tăieturi, arsuri etc.
• Acest aparat nu este indicat pentru persoane care suferă de diabet, varice sau probleme circulatorii 
  sau persoane cu înclinaţie spre infecţii.
• Nu folosiţi ceara pe pielea iritată. Nu aplicaţi ceara în locurile în care aţi aplicat alte substanţe în 
  prealabil. 
• Vă rugăm să nu folosiţi ceara pe lobul urechilor, interiorul urechilor, mameloane sau pe piele iritată, 
  crăpată sau arsă de soare.

• Dacă, în urma depilării, rămân urme de ceară pe piele, banda depilatoare trebuie aplicată din nou, 
frecată puternic şi îndepărtată. Urmele de ceară pot fi îndepărtate şi cu ajutorul batistelor cu ulei.

• Dacă utilizaţi din nou depilatorul cu ceară caldă, încălziţi ceara până când este lichidă. Ţineţi aplicatorul 
îndreptat în jos până când se încălzesc şi resturile de ceară de pe rolă. Dacă acestea nu devin lichide, 
învârtiţi rola de ceară pe o bandă depilatoare până când se roteşte complet.

• După încheierea tratamentului, aşezaţi aparatul de bază pe staţia de bază şi lăsaţi ceara să se răcească. 
Amplasaţi aparatul întotdeauna vertical pentru ca ceara să nu se scurgă.



6

5. Îngrijire şi depozitare
 AVERTIZARE
- Scoateţi aparatul din priză înainte de orice operaţiune de curăţare.
- Curăţaţi aparatul numai conform instrucţiunilor. Se interzice cu desăvârşire pătrunderea de lichide 

în aparat sau accesorii. 
- Utilizaţi aparatul din nou abia când acesta s-a uscat complet.
- Nu spălaţi niciodată aparatul în maşina de spălat vase!
- Nu folosiţi agenţi de curăţare agresivi sau perii dure!

Curăţaţi aparatul decuplat şi răcit cu o cârpă moale, uşor umezită şi cu un agent de curăţare blând. 
Ştergeţi apoi cu o cârpă moale, care nu lasă scame.
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