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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 riguros, din domenii precum căldură, greutate, tensi-
une, temperatură corporală, puls, terapie, masaj, frumuseţe, îngrijire bebeluşi şi aer.

Cu deosebită consideraţie,
Echipa dumneavoastră Beurer

Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, păstraţi-le 
pentru consultarea ulterioară, puneţi-le şi la dispoziţie altor 
utilizatori şi respectaţi indicaţiile.



3

Pachet de livrare
Verificaţi pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea cutiei este ireproşabilă şi 
că pachetul este complet. Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că aparatul şi accesoriile 
nu prezintă defecţiuni vizibile şi că sunt îndepărtate toate materialele de ambala-
re. În cazul în care aveţi îndoieli, nu utilizaţi aparatul şi adresaţi-vă comerciantului 
dumneavoastră sau serviciului pentru clienţi.
1 x pulverizator de arome
1 x adaptor de reţea
1 x pahar gradat
1 x exemplar din prezentele instrucţiuni de utilizare

  AVERTIZARE
• Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani şi 

persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale 
reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe necesare 
numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost 
informate cu privire la utilizarea în siguranţă a apa-
ratului şi înţeleg pericolele care rezultă din aceasta.

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

rului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheaţi.
• Scoateţi aparatul din priză în timpul umplerii şi cu-

răţării.
• Nu utilizaţi detergenţi care conţin solvenţi.
• În cazul în care cablul de racordare la reţea al acestui 

aparat este deteriorat, acesta trebuie schimbat de 
către producător sau serviciul pentru clienţi al aces-
tuia sau de către o persoană cu o calificare similară 
pentru a evita riscurile.
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1. Explicaţia simbolurilor
Următoarele simboluri apar în aceste instrucţiuni de utilizare şi pe aparat:

AVERTIZARE 
Indicaţie de avertizare privind pericolele de rănire sau pericolele 
pentru sănătatea dumneavoastră.
ATENŢIE 
Indicaţie de siguranţă privind posibile defecţiuni ale aparatului/
accesoriilor.
Indicaţie
Indicaţie privind informaţii importante.

Ţineţi cont de instrucţiunile de utilizare

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

Acest produs îndeplineşte cerinţele directivelor europene şi 
naţionale în vigoare.

Producător

2. Utilizarea conform destinaţiei
Pulverizatorul de arome este destinat exclusiv pentru împrospătarea aerului din 
încăpere. Aparatul este destinat utilizării private.

Utilizaţi aparatul exclusiv în scopul pentru care a fost creat şi în modul specificat în 
aceste instrucţiuni de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă! 
Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecţiuni cauzate prin utilizarea 
necorespunzătoare sau neglijentă a aparatului.
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3. Indicaţii
Nerespectarea următoarelor indicaţii poate conduce la vătămări corporale sau 
daune materiale.

Instrucţiuni de siguranţă

 AVERTIZARE

• Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere!
• Dacă suferiţi de o afecţiune gravă a căilor respiratorii sau pulmonară, consultaţi-

vă medicul înainte de utilizarea aparatului.
• Dacă nu vă simţiţi bine în timpul utilizării aparatului, întrerupeţi imediat utilizarea, 

opriţi aparatul şi aerisiţi încăperea.

Pericol de electrocutare

 AVERTIZARE

Fiind un aparat electric, acest aparat se va utiliza cu atenţie şi precauţie pentru 
a evita pericolul de electrocutare. 
• Prin urmare, utilizaţi aparatul

– numai la tensiunea de reţea menţionată pe aparat,
– doar dacă aparatul nu prezintă defecte vizibile,
– doar dacă nu este furtună.

• În cazul defectelor sau deranjamentelor în funcţionare, opriţi imediat aparatul 
şi scoateţi-l din priză. Nu trageţi de cablul de alimentare sau de aparat pentru 
a scoate adaptorul de reţea din priză. Nu ţineţi şi nu transportaţi niciodată apa-
ratul de cablul de alimentare.

• Utilizaţi aparatul doar în spaţii interioare uscate (de exemplu, nu-l utilizaţi nicio-
dată în cadă, la saună).

• Nu băgaţi niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateţi imediat adap-
torul de reţea din priză.

• Nu expuneţi aparatul şocurilor şi nu-l lăsaţi să cadă.
• Nu blocaţi cablul de alimentare.
• Asiguraţi-vă că adaptorul de reţea şi cablul de alimentare nu intră în contact cu 

apa, aburii sau alte lichide.

Reparaţii

 AVERTIZARE

Efectuarea lucrărilor de reparaţii la echipamentele electrice este permisă numai 
persoanelor de specialitate. Reparaţiile efectuate în mod necorespunzător pot 
cauza pericole majore pentru utilizator. Pentru efectuarea reparaţiilor, contactaţi 
serviciul pentru clienţi sau un comerciant autorizat.
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Pericol de incendiu

 AVERTIZARE

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucţiuni de utilizare 
prezintă pericol de incendiu în anumite condiţii!
Prin urmare, nu utilizaţi aparatul
• acoperit, de exemplu, cu o pătură, pernă,
• în apropierea benzinei sau a altor substanţe uşor inflamabile.

Manipulare

 ATENŢIE

• Aparatul trebuie oprit şi scos din priză după fiecare utilizare şi înainte de fiecare 
operaţiune de curăţare.

• Amplasaţi cablul de alimentare într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.
• Nu introduceţi obiecte în orificiile aparatului.
• Nu aşezaţi obiecte pe aparat.
• Protejaţi aparatul împotriva temperaturilor ridicate.
• Evitaţi daune cauzate de apă printr-o manipulare cu grijă (de exemplu daune 

cauzate prin stropirea apei în cazul pardoselilor din lemn).
• În situaţia în care aparatul se răstoarnă din greşeală, există riscul scurgerii apei, 

chiar dacă aparatul este oprit şi nu este conectat la priză.
• Zona din împrejur a aparatului poate deveni umedă.
• În contact cu apa cu conţinut de calcar se poate forma o depunere de culoa-

re albă.
• Nu poziţionaţi aparatul pe sol, ci într-un loc înălţat (de exemplu pe o masă, pe 

o comodă).
• Poziţionaţi aparatul astfel încât vaporii să nu fie pulverizaţi asupra obiectelor.
• Goliţi apa rămasă dacă nu utilizaţi aparatul.
• Protejaţi aparatul împotriva temperaturilor ridicate.
• Rezervorul de apă şi capacul sunt formate din materiale rezistente la ulei. Înde-

părtaţi uleiurile aromatice de pe alte componente ale aparatului. Se pot deteriora 
din cauza componentelor individuale care conţin ulei.
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4. Descrierea aparatului

1 Orificiu de ieşire  6 Mufă de racordare

2 Capac exterior 7  Pahar gradat

3  Capac interior 8 Cablu de alimentare

4 Rezervor de apă 9 Adaptor de reţea

5 Tasta PORNIRE/OPRIRE

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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5. Punerea în funcţiune

 AVERTIZARE

• Umpleţi aparatul numai când adaptorul de reţea este în priză!
• Nu umpleţi niciodată aparatul când capacul este încă pus.
• Utilizaţi-l exclusiv numai cu uleiuri aromatice pe bază de apă.
• Deschideţi ambalajul de carton, îndepărtaţi toate foliile de ambalare şi verificaţi 

aparatul împotriva deteriorărilor.

1. Trageţi de capacul exterior în sus. 2. Trageţi de capacul interior în sus.

3. Umpleţi paharul gradat cu apă până 
la marcajul „ MAX”. 

4. Turnaţi cu grijă apa din paharul gra-
dat în rezervorul de apă. Respectaţi 
marcajul „MAX” de pe aparat.
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5. Adăugaţi trei până la cinci picături 
din uleiul aromatic dorit (pe bază 
de apă).

6. Aşezaţi din nou capacul interior.

7. Aşezaţi din nou capacul exterior. 8. Introduceţi cablul de alimentare al 
adaptorului de reţea în mufa de ra-
cordare.
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6. Utilizare

Pentru a porni aparatul apăsaţi tasta PORNIRE/
OPRIRE ( ).

 Indicaţie

Aparatul dispune de două moduri diferite:

 Pulverizator de 
arome

Lumină ambien-
tală cu modifica-

rea culorii

Tasta PORNIRE/OPRIRE ( ) 
1x apăsare

PORNIRE OPRIRE

Tasta PORNIRE/OPRIRE ( ) 
2x apăsări

PORNIRE PORNIRE

Tasta PORNIRE/OPRIRE ( ) 
3x apăsări

OPRIRE OPRIRE

Aparatul dispune de o funcţie de oprire automată. Dacă rezervorul este gol, apa-
ratul se opreşte după 2-3 secunde.

După utilizare
1. Scoateţi aparatul din priză.
2. Trageţi de capacul exterior şi de 

capacul interior aparatului în sus.
3. Turnaţi restul de apă în scurgere.
4. Curăţaţi aparatul conform instruc-

ţiunilor din „7. Curăţarea”.

7. Curăţare 

 Indicaţie

Înainte de a începe curăţarea, asiguraţi-vă că aparatul este scos din priză şi că în 
rezervorul de apă nu se mai află apă. Curăţarea periodică este o condiţie preliminară 
pentru o funcţionare ireproşabilă în condiţii de igienă. Pentru curăţare, pulverizatorul 
de arome poate fi dezasamblat rapid şi fără a fi necesare scule.
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• Curăţaţi aparatul (în special capacul şi interiorul rezervorului de apă) după fiecare 
utilizare cu o cârpă moale, uşor umezită. Nu utilizaţi niciodată soluţii de curăţare 
abrazive, agresive sau cu solvenţi.

8. Articole pentru achiziţie ulterioară/suplimentare
Articolele pentru achiziţie ulterioară/suplimentare sunt disponibile la punctul de 
service de la adresa menţionată (în lista cu adrese ale punctelor de service). Indi-
caţi numărul de articol corespunzător.
Articole pentru achiziţie ulterioară/suplimentare sunt disponibile şi în comerţ.

Articol Număr de articol

Beurer - ulei aromatic Taoasis „Vitality” (10 ml) 681.30

Beurer - ulei aromatic Taoasis „Harmony” (10 ml) 681.31

Beurer - ulei aromatic Taoasis „Relax” (10 ml) 681.32

9. Eliminarea ca deşeu
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 eliminarea deşeurilor.

10. Ce fac în cazul în care apar probleme?

Problemă Cauză Remediere
Nu se 
acumulează 
vapori pe aparat

Adaptorul de reţea nu 
este în priză.

Conectaţi adaptorul de reţea la 
o priză corespunzătoare.

Rezervorul de apă are 
prea puţină apă.

Umpleţi rezervorul de apă până 
la marcajul „MAX”.

Rezervorul de apă are 
prea multă apă.

Goliţi apa din rezervorul de apă 
până la marcajul „MAX”.

Orificiul de ieşire al 
capacului este blocat. 

Asiguraţi-vă că orificiul de 
ieşire al capacului nu este 
blocat.

Dacă problema dumneavoastră nu este listată aici, contactaţi serviciul pentru 
clienţi.
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11. Date tehnice

Denumirea produsului LA 30

Tensiune/frecvenţă de reţea 220-240 V AC / 50/60 Hz DC:24 V

Capacitate rezervor 100 ml

Putere nominală 12 W

Dimensiunea încăperii până la cca. 15 m2

Principiu de funcţionare Atomizor cu ultrasunete

Durată de funcţionare cca 4-8 ore

Clasă de protecţie
IP50, protecţie împotriva prafului în 
cantităţi periculoase, fără protecţie 
împotriva apei. 

Greutate LA 30: cca. 320 g,  adaptor: cca. 113 g 

Dimensiuni  Ø 100 mm x 215 mm

LA
30
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